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تقديم
ما الداعي، اليوم، إىل مثل هذا الدليل الذي ال يّدعي الشمولية بأي حال من األحوال؟ 

الجواب نجده يف طيات الدليل نفسه: ثمة عرشات الكتب التي صدرت يف أرجاء املعمورة، وال سيما يف أوروبا 
وأمريكا، خالل ربع القرن املايض، والتي قرأنا وترجمنا كعرب ومسلمني القليل جداً منها، إن لم نقل إننا عملياً 

لم نرتجم شيئاً يذكر منها، والتي تتناولنا نحن – يف تاريخنا وحارضنا - بالبحث والدراسة والتحليل. 
بعض هذه األعمال -كما سيكتشف متصفح هذا الدليل-، يقّدم قراءات جديدة تماماً لتاريخنا، بعضها 
يجّدد نقاشاً حول الدور الذي لعبه العرب واملسلمون يف مسرية الحضارة اإلنسانية، بعضها اآلخر تعريفي 
يقّدم – للقارئ الغربي – الثقافة والدين اإلسالميني، من دون أن يخلو كله من إطالق األحكام بهذا االتجاه 
أو ذاك. عىل أّي حال من األحوال فإن هذه األعمال تشّكل إىل حّد كبري الطريقة التي يرانا ويفهمنا الغرب بها، 

اليوم، سواء كنخب ثقافية وسياسية أم كجمهور عام. 
وعليه فإن قراءتها تشكل حاجة رضورية لنا، جزئياً من باب املعرفة واالطالع، وجزئياً من باب تعزيز 
الحوار مع هذا اآلخر، بناء عىل فهم كيف يفّكر بنا. مثل هذه القراءة يجب أن تبدأ بداهة بمعرفة مثل هذه 
األعمال. وهو بالضبط الهدف والفكرة الكامنة وراء هذا الدليل. وهو ما يجعل مثل هذا الدليل ناقصاً باستمرار، 

وبحاجة دائمة إىل اإلكمال واإلضافة، للوصول إىل نتيجة مرضية يف النهاية. 
لقد شهدت السنوات العرش املاضية – ومنذ أحداث الحادي عرش من سبتمرب - ما يمكن أن نسميه طفرة 
يف الغرب يف املؤلفات التي تتناول العرب واملسلمني، وعىل الرغم من أن الكثري منها خاضع لرشوط »امليديا«، 
يستجيب لنوازع سياسية أو أيديولوجية أو تجارية مبارشة، فإن هناك عدداً ال بأس به من األعمال الجادة 
التي تسعى بالفعل إىل ردم الهوة يف معرفة القارئ الغربي بالحضارة اإلسالمية العربية أو بالراهن السيايس 

واالجتماعي لها. 
وإزاء الدعاوى الحربية إىل مواجهة حتمية بني الحضارتني، الغربية واإلسالمية - العربية، والتي تستفيد من 
جهة من سعار اللحظة الراهنة، ومن جهة أخرى من ركام ضخم من الصور النمطية التحريفية والتشويهية 
التي ساهم الكثري من املسترشقني يف بنائها، برزت أعمال تستعيد اإلرث الحضاري واإلنساني ومساهمة العرب 
واملسلمني األساسية يف مسرية اإلنسانية وتقدمها. بل ال نبالغ إذا قلنا إن الرصاع بني الفريقني – الفريق الداعي 
الفكري والفلسفي والسيايس  النقاش  اليوم صلب  الفهم والحوار – يشّكل  الداعي إىل  املواجهة واآلخر  إىل 

الغربي. 
إن مرشوع »كلمة« للرتجمة، وإذ يقّدم اليوم هذا الدليل، إنما يفتح الباب واسعاً عىل قراءة هذه األعمال، 
وعىل ترجمتها إىل العربية بطبيعة الحال، كخطوة أوىل للمشاركة يف الحوار الدائر، ولرؤية الذات مثلما تتجىل 
يف كتابات الغربيني، عىل أن تتبع هذه الخطوة خطوات حثيثة، سواء يف تقديم هذه األعمال للقارئ العربي، أو 
يف استكشافها والتعرف عليها، ذلك أن الرتجمة – وكما يتبني من خالل تصفح هذا الدليل – وسمت إىل حّد ما 
عالقتنا بالغرب، عرب ما نقله العرب واملسلمون يف عصورهم الذهبية، من أمهات الكتب اإلغريقية القديمة، التي 

انتقلت بدورها إىل الغرب وشكلت أساس النهضة األوروبية الحديثة. 
كتبت األعمال الواردة يف هذا الدليل بلغات أربع هي اإلنجليزية والفرنسية واألملانية واإلسبانية، وهي أبرز 
اللغات التي تتناول اليوم بالبحث والدراسة العرب واملسلمني من دون أن يعني ذلك أنها الوحيدة، إذ أن جزءاً 
أساسياً من مهمة تطوير مثل هذا الدليل وتوسعته يقوم عىل استكشاف ما كتب ويكتب بلغات أخرى، وزيادة 

املعرفة بما كتب بهذه اللغات نفسها. 
مرشوع »كلمة للرتجمة«، 
أبوظبي – اإلمارات العربية املتحدة 

مشروع »كلمة« للترجمة
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مع  حرب  يف  دخلت  الغابات  مجاهل  يف  إفريقية  قبيلة  إن  يقال 
الجيش الفرنيس. فأغار الفرنسيون عليهم بطائرة حربية حصدتهم 

حصداً.
 اجتمع زعماء القبيلة وحكماؤها للتداول بشأن هزيمتهم، فرأوا 
أن الجيش الفرنيس لم ينترص عليهم إال ألن آلهة الفرنسيني أقوى من 
آلهتهم. حينئذ قرَّ قرارهم عىل رشاء طائرة. جمعت النسوة صيغتها، 
الطائرة  إيصال  يف  ونجحوا  يملكون،  بما  والشباب  الشيوخ  وأسهم 
الفرنسيني، صاروا  بها عىل  يغريوا  أن  بدل  لكنهم  القبيلة.  أرض  إىل 
يرقصون الرقصات الشعائرية حولها، وهم يتوسلون إليها أن تهزم 

الفرنسيني.
سواء أكانت هذه القصة حقيقية أم مجرد نكتة، فإنها تضعنا يف 
قلب مفهوم اإلسترشاق؛ فاإلسترشاق هو تعميم رؤية تنميطية ليس 
للرشق وحده، بل للغرب أيضاً معه. ويمثل موقف الطرفني من الطائرة 
أن  يتصورون  الغربيون  فالفرنسيون  العالم؛  إىل  النظرة  من  موقفاً 
الطائرة ال تستخدم إال كسالح لإلبادة، يف حني أن القبيلة اإلفريقية ال 
تتصورها إال كإله للعبادة. ويف هذا فليس الفرنسيون وحدهم يطالبون 
القبيلة اإلفريقية بالتطابق مع رؤيتهم، بل إن القبيلة اإلفريقية تطالب 

الفرنسيني أيضاً بالتطابق مع رؤيتها.
يرد بعض الباحثني بدايات اإلسترشاق األوىل إىل حقبة املواجهات 
الفارسية  الحروب  يف  سيما  وال  والغربية،  الرشقية  الحضارات  بني 
اإلغريقية. وهم ينظرون بالتايل إىل تقسيمات من طراز »الهيلينيني« 
و»الربابرة« بوصفها صدى لهذه النظرة اإلسترشاقية الطبيعية. عىل 
أن هذا التناول ال يخلو من محاولة البحث عن سابقة. فالثقافات التي 
تحتك ببعضها تتبادل النبذ. وال عالقة لهذا باإلسترشاق ألنه يمكن أن 
إىل عرب وعجم،  ثقافة واحدة، كالتقسيم  إىل  ينتمون  يظهر بني من 
أو حتى إىل لغة واحدة وبطن قبيل واحد، كالتمييز بني بكر وتغلب. 
وهناك لغات تقسم العالم بضمائر تملك تعود للقبيلة وضمائر تملك 
لغري القبيلة. فهل نعد هذا إسترشاقاً؟ لعل تسمية لحظة املصادمات 
األوىل باإلسترشاق أمر ال يخلو من ترسع، أو يف أحسن األحوال فهو 
إسترشاق بدائي. أما اإلسترشاق الحقيقي فينبغي البحث عنه يف ظل 

مؤسسة ترعاه وتغذيه.
يمكن تسجيل بداية خجولة لإلسترشاق األكاديمي مع حملة نابليون 
يف مختلف  عاملاً  ثالثمائة  من  بعثة  فيها  اصطحبته  التي  عىل مرص، 
التخصصات. وتحت تمثال أبي الهول وقف نابليون يخطب بجنوده: 

»أيها الجنود، إن خمسة آالف سنة من التاريخ تتطلع إليكم«.
 لكن املسافة يف عرص نابليون لم تكن كبرية بني الرشق والغرب. 
وإذ انترص نابليون عسكرياً، فقد انهزم ثقافياً، وليس تظاهره بإعالن 

اإلسالم سوى عنوان لهذه الهزيمة الفكرية.
األكاديمي ظهرت يف عرص  لإلسترشاق  الحقيقية  البداية  أن  عىل 

االستعمارية )أو الكولونيالية( يف أواخر القرن التاسع عرش وبدايات 
إمرباطورية يف  به مؤسسات  قامت  الذي  الدور  مع  العرشين،  القرن 
املصادفة  يكن من  ولم  الرشقية.  الهند  مثل رشكة  اإلسترشاق  رعاية 
أبداً أن الجيل األول من املسترشقني الكبار من طراز ماسنيون وفيلبي 
ولورانس العرب ومسز بل، كانوا ضباطاً يف الجيش أو أعضاء يف البعثات 
الدبلوماسية. وكان الدور املنوط بهؤالء هو تطويع معرفتهم األكاديمية 
بالرشق لتحقيق األهداف اإلمرباطورية الغربية. كان االستقطاب عىل 
أشده بني الرشق البدائي املتخلف – كما يتصورونه- والغرب املتطور 
املتنور، ويجب أن ينقل اإلسترشاق مهمة التنوير الغربي للرشق املظلم، 
اإلسترشاق  ارتبط  هنا  من  العنف.  طريق  عن  ذلك  تحقق  لو  حتى 
تفوق  بتصور  ارتبط  ناحية  فمن  بداياته؛  منذ  بمفهومني  األكاديمي 
الغرب عىل الرشق، أي مركزية غربية شديدة، ذات طابع تنميطي ترى 
أن الرشق والغرب مفهومان مطلقان، وأن التفاوت بينهما أبدي يف سلم 
الرقي، ومن ناحية أخرى، ارتبط باالستعمارية والكولونيالية وحمل 
وإكراهها عىل  الخالدة،  الغرب  برسالة  القبول  بالعنف عىل  الشعوب 
تناول مشعل التنوير الغربي، أي بعبارة أخرى، إكراهها عىل التطابق 

مع التصور الغربي عنها.
يف  التاسع عرش  القرن  منتصف  منذ  األكاديمي  اإلسترشاق  نجح 
تطبيق منهج فيلولوجي دقيق أسفر عن نتائج مذهلة. ففي حني كان 
ينظر الرشقيون إىل األهرامات والزقورات التي يتوسدونها باعتبارها 
من املباني التي بنتها الجن لسليمان أو السحرة للفراعنة والنماردة، 
انكب  كتاباتها،  تاريخية  الكشف عن  ولم يجرؤ رشقي عىل مغامرة 
اإلسترشاق عىل فّك شفرة النظم الكتابية يف الرشق القديم، ودراستها 
وتحليلها وإعادة السياق التاريخي لها. وحني كانت النزعة املركزية 
األوروبية متمثلة يف فلسفة هيغل ال تخجل من وصم الرشق بأكمله 
من تركيا إىل الصني بأنه »مجتمعات بال تاريخ«، بينما ترى يف نابليون 
»وعي العالم عىل جواد«، كان اإلسترشاق األكاديمي وحده من يتصدى 
لهذه النظرة اإلطالقية، ويكشف أن مجتمعات الرشق ال تقل تاريخية 
اقرتحتها  التي  نفسها،  الفيلولوجيا  وبأداة  الغرب،  مجتمعات  عن 

فلسفات القرن التاسع عرش.
يكمن  أيضاً  وهنا  وأهميته،  اإلسترشاق  قوة  تكمن  بالضبط  وهنا 
ضعفه. فهو خطاب عن الرشق موجه إىل الغرب، وليس إىل الرشق. 
ويف الوقت نفسه، فإن اعتبار الرشق موضوعاً، وليس ذاتاً، أي تثبيته 
يف صورة متحجرة ال تتحرك يبحثها املسترشق، وليس التحاور معه 
كثقافة حية تتطور، يعني وقوع اإلسترشاق نفسه يف أرس الفيلولوجيا، 
مما يفيض إىل خلق إشكاليات كاذبة أحياناً، هي من توهمات الغرب 
عن الرشق، وال وجود لها يف الواقع. وكم من اإلشكاليات املوهومة التي 
صنعتها آليات اإلسترشاق ليكتشف هو نفسه فيما بعد أنها لم تكن 

سوى ثمرة من ثمار الفيلولوجيا الدقيقة التي طبقها.

من االستشراق األكاديمي إلى االستشراق اإلعالمي

لعل تسمية لحظة 
المصادمات األولى 

باالستشراق  أمر ال يخلو 
من تسرع أو في أحسن 

األحوال هو استشراق 
بدائي

هنا تكمن قوة 
االستشراق وضعفه، 

فهو خطاب عن الشرق 
موجه إلى الغرب 

وليس إلى الشرق  
لكن النزعة االستعمارية الكولونيالية نفسها رسعان ما 
بعد  ما  لثقافة  الرشق  وأخلت ساحة  الرتاجع.  إىل  اضطرت 
االستعمارية. وبالنتيجة، وجد اإلسترشاق، كحقل معريف، أن 
عليه أن يتخىل عن التجاهر بنزعته املركزية، وأن يعيد النظر 
يف أسسه الضمنية أو الرصيحة. وحني أفلح يف ترسيخ نفسه 
كحقل معريف بمعزل عن االستعمارية، ويف ثقافة الحقبة ما 
بعد االستعمارية، صار يرائي باالنفتاح والتعددية. وبالطبع 
املتعددة  املناهج  مع  تفاعله  يف  سلبياً  اإلسترشاق  يكن  لم 
الحديثة التي تولدت عن الحراك الثقايف يف الغرب. بل تفاعل 
مع جميع املناهج، وانفتح عليها. وكأغلب الحقول املعرفية 
الذاتي  النقد  من  نوع  ممارسة  عن  يكف  ال  صار  األخرى، 
لنفسه، بهدف تطوير آلياته، واالستفادة من املناهج املختلفة. 
ويف هذه النقطة يستطيع اإلسترشاق أن ينتبه إىل ما ال يراه 
الرشقيون، ال لغموضه، بل لوضوحه. وليس من شك يف أن 
بعض األشياء تحتاج إىل مسافة فاصلة بني الرائي واملرئي 
اإلسترشاق  أن يؤدي  أخرى، يمكن  بعبارة  الرؤية.  لتحقيق 
يراه  ال  عما  بكشفه  رشقية  رؤية  لتحريض  مهماز  دور 
الساطع، وليس غيابه اآلفل. عىل  الرشقيون بسب حضوره 
أن يظل يف البال أن املعرفة البرشية هي معرفة نسبية سواء 

أصدرت من الرشق أم من الغرب.

يواجه  كدين  اإلسالم  بدأ   ،2001 سبتمرب  أحداث  بعد 
تنميطه  إىل  يسعى  الذي  املضاد  اإلعالم  من  غاضبة  موجة 
باإلرهاب.  تصفهم  للمسلمني  معادية  رؤية  وتعميم  كدين 
وهي موجة يختفي عنها النقد تماماً، وتتسم بغياب مطلق 
شعبي  هجوم  مجرد  بل  ثقافية،  أو  فكرية  مرجعية  ألية 
انفعايل، تشبه يف بعض جوانبها الهجمة التي قام بها اإلعالم 
الربيطاني يف السبعينات حني حوَّل اإليرلنديني إىل سعادين 

وقردة، بعد شيوع ثقافة االنتحار لديهم. 
لكن املوجة اإلعالمية التي جوبه بها اإلسالم أوسع بكثري 
وأقوى تأثرياً. وربما أمكن وصفها بأنها »إسترشاق إعالمي«. 
وفضالً عن التنميطية وغياب النقد، فإن اإلسترشاق اإلعالمي 
يمتاز بالغوغائية والتسلطية. فهو ال يصدر عن جهة أكاديمية 
شائعات  من  يتكون  بل  أحكام،  من  تطلقه  عما  مسؤولة 
شعبية وأفكار عدوانية متداولة، تصدر أحياناً عن جهات ال 

مالمح لها، وال يمكن الرد عليها أو مناقشتها.
تحدث  الفضائيات،  إحدى  عىل  تلفزيوني  برنامج  يف   
متكلم مرة بأن كل األديان يمكن التعامل معها إال اإلسالم، 
آخر  يف  اإلسالم  سينترص  يقول:  حديث  لديهم  فاملسلمون 
الزمان بحيث يختفي اليهودي تحت حجر، فينادي الحجر: 
يا مسلم، تحتي يهودي، تعال اقتله. هذا هو موقف املسلمني 

بأنه  عليه  يرد  أن  املسلم  يستطيع  وال  الديانات.  بقية  من 
يستشهد بحديث عن نهاية الزمان، أي عن رؤية فردوسية 
سوى  فيها  واليهودي  املسلم  وليس  األحجار،  فيها  تتكلم 
رمزين للخري والرش، مثل »شايلوك« يف مرسحية شكسبري. 
التي ترشع لحقوق  التاريخية  األحاديث  وأن هناك عرشات 

اليهود واملسيحيني يف الدولة اإلسالمية الفعلية.
َ يف الصحف األسرتالية مقال يتهم املسلمني جميعاً   وُنرشرِ
باإلرهاب: السنة بالتعاطف مع بن الدن، والشيعة بالتعاطف 
مع حزب الله. بجملة واحدة تتم شيطنة ثلث البرشية. وهذه 
جملة تمتلك القدرة عىل االنتقال بسهولة، وتمارس تأثريها يف 
الالشعور الجمعي. واستغلت بعض الكنائس املناخ املضاد 
للمسلمني، فصارت تنرش صوراً دعائية تقدم فيها صورتني 
يف  املرشدين  األطفال  عىل  تحنو  تبشريية  لبعثة  متقابلتني 
إفريقيا، تكتب فوقها: هذه هي املسيحية، وصورة الطائرة 
هو  هذا  فوقها:  مكتوباً  العاملي  التجارة  برج  تخرتق  وهي 
أكثر خطورة من  »اإلرهاب« هنا  أن كلمة  والواقع  اإلرهاب. 
مقاضاتها  ألمكن  »اإلسالم«،  الكنيسة:  كتبت  فلو  اإلسالم. 
بتهمة التمييز الديني، والرد عليها بأن اإلسالم ليس كذلك. 
اسمه  يقابلها  دين  هناك  وليس  دين  املسيحية  أن  وبما 
اإلرهاب، فإن هذه الكلمة تتحول إىل تسمية أخرى لإلسالم، 
بإخراس  وتتسم  القانون،  من  تروغ  تسلطية  تسمية  وهي 

اآلخر وعدم إعطائه الفرصة للرد.
واملفارقة أن اإلسترشاق األكاديمي، الذي كنا نتهمه حتى 
سنوات قليلة باملركزية وتسويق نظرة عدوانية، هو الذي صار 
يتصدى ملثل هذه الحمالت الدعائية التعميمية، ويحرص عىل 
املقابل،  ويف  وتنميط.  تهافت  من  فيها  ما  وكشف  تبديدها 
من  فيها  بما  الرشق،  يف  االنفعالية  العصبية  الردود  فإن 
مظاهرات وحرق أعالم ومهاجمة سفارات، لن تسفر إال عن 
تأجيج ملثل هذه التنميطية، وبدالً من تبديدها، فهي تسهم يف 
ترسيخها. وال يستطيع املراقب أن يربئ بعض الجهات من 
استخدام اإلسالم كسالح آيديولوجي للتهييج السيايس. فهي 
أيضاً، كما كانت الحال مع قصة القبيلة اإلفريقية، ترص عىل 
إطالقية الغرب والرشق. والحال أن اإلسالم ال يتحدد ببوصلة 
الجغرافيا املتحولة، فحيثما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. وال 
خوف عىل اإلسالم من كلمة أو كتاب أو ألف كتاب، فهو واحد 
من أعظم األديان يف تاريخ البرشية، وقد أوجب اإلسالم أن 
يكون الرد عىل املناوئني بالحسنى والكلمة النقدية الطيبة، 
ألنه يعرف أن استخدام العنف يف حقل اآليديولوجيا من شأنه 

إشعالها ال إطفاؤها.

والحال أن اإلسالم 
ال يتحدد ببوصلة 

الجغرافيا المتحولة

سعيد الغانمي
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القدس،  الحلفاء عىل مدينة  استوىل  1917، حني  العام  أواخر  يف 
من  اثنان  الجيش  جنراالت  جانب  إىل  يكون  أن  املصادفة  شاءت 
املدنيني، كانا حينئذ يف عداد كبار الباحثني يف شؤون الرشق التاريخية 
والدينية واألدبية: لويس ماسينيون، الذي سوف يرتجم ديوان الحالج 
ويصبح واحداً من كبار مسترشقي فرنسا، وت. إ. لورنس )العرب(، 
الذي سيحتّل بدوره مكانة رفيعة يف محفل الدراسات الربيطانية عن 
الرشق األوسط. كان األخري ضابطاً يف اإلستخبارات الربيطانية، أتى إىل 
القدس بتلك الصفة، وليس منتدباً من جامعة أكسفورد؛ وكان الثاني 
يف عداد فريق فرنسوا جورجـ  بيكو، الدبلومايس الفرنيس الذي سيوّقع 
اإلتفاقية الشهرية مع زميله الربيطاني سري مارك سايكس. ويرتدد أّن 
الرجلني تبادال عبارات املجاملة باللغة العربية، وكان كّل منهما يحاول 

اختبار مقدرة اآلخر يف الفصحى، أو يتصيّد له األخطاء!
وبالطبع، سوف يكشف إدوارد سعيد، يف كتابه الرائد »اإلسترشاق«، 
1978، طبائع عمل ذلك الجهاز الخطري الذي سيتوىل تشغيل مؤسسة 
اإلسترشاق، يف بريطانيا وفرنسا بصفة خاصة؛ وطرائق التحالف بني 
خطاب املعرفة وخطاب السلطة، يف تلك األطوار الكولونيالية التي لم 
تكن تسمح البتة ببقاء البحث الثقايف أو التاريخي أو األنثروبولوجي 
متطهراً من أجندة السياسة وبرامج االقتصاد. ولعّل ذلك اللقاء الفريد 
بني ماسينيون ولورنس العرب لم يكن عجيباً إال يف جانب واحد، هو 
إرصار الرجلني عىل إسباغ الطابع العلمي عىل املصادفة، هذا إذا جاز 

اعتبارها هكذا، وميل لورنس يف أواخر حياته إىل نفي حدوثها أصالً.
العقود التالية من تاريخ الدراسات الفرنسية والدراسات اإلنجليزية 
عن الرشق األوسط، واإلسالم باملعنى األعرض، سوف تربهن عىل حدوث 
توافق ضمني، بعضه كان منطقياً وتلقائياً عىل نحو ما، يقيض بأن 
تكون فرنسا هي املنطقة التي ستشهد دفن العالقات املضطربة بني 
أوروبا واإلسالم، وذلك طّي الطبقات العميقة من ذلك املخزون الثقايف 
منذ  الغربي  الجمهور  رشائح  مختلف  بهر  الذي  السحري  الرشقي 
القرن الثامن عرش، ويف غمرة حمية عارمة تمكنت من توحيد مرشوع 
فلسفة األنوار بأساطيل فلسفة االستعمار. ولكّن الثمن الذي توّجب 
بعدئذ،  منتظم  وبتواتر  إبطاء،  الفرنسية سداده دون  الدراسات  عىل 
كان طغيان املظاّن اإليديولوجية عىل مناهج البحث وأدوات الباحثني، 
وسيطرة الهاجس السيايس الذي لم يكن ينبع من ظاهرة عريضة أو 

عارضة فحسب، بل من الوقائع اليومية وحوادث الساعة أحياناً.
وإْذ يلوح، غالباً، أّن الباحث اإلنجليزي أو األملاني أو حتى اإلسباني 
)ابن األندلس!(، امتلك مرونة كافية يف معالجة املوضوعات الحساسة 
الحروب  مثل  ملفات  ويف  الالتيني،  ـ  اإلسالمي  بالتوتر  الصلة  ذات 
القسطنطينية؛  يف  بيزنطة  انهيار  أو  غرناطة  سقوط  أو  الصليبية 
الشجون  إثارة  الفرنيس يشتغل وهو عىل قلق دائم من  الباحث  فإّن 
أليم  لتاريخ كولونيايل  السياسية  الحساسيات  أو جرح  تارة،  الدينية 

قلّة  عىل  ـ  إنها  القول  يمكن  بل  بالطبع،  توفرت  االستثناءات  طوراً. 
ركود  من  الكثري  تبديل  يف  حيوياً  دوراً  لعبت  ـ  اليد  وقصور  العدد، 
الحال السابقة، بالرغم من عراقيل عديدة، سياسية وثقافية ودينية، 
طرأت عىل املشهد الفرنيس والعاملي منذ أواسط الستينيات، وزادت يف 

صعوبات العمل عىل ملفات اإلسالم واملسلمني.
هنالك، أوالً، استثناء ريجيس بالشري )1900 ـ 1973(، الذي قّدم 
للمكتبة الفرنسية ترجمة للقرآن سنة 1947، تقع يف ثالثة مجلدات، 
لعلّها األفضل من حيث القيمة الداللية واالجتهاد اللغوي الذي ال يفرّط 
نزولها،  تواريخ  السور بحسب  إعادة تصنيف  عن  البالغة، فضالً  يف 
وتخصيص املجلد األول للتعريف بالقرآن. وكان بالشري قد توغل، عىل 
نحو لم يكن مألوفاً آنذاك، يف باطن السرية النبوية، فخرج سنة 1956 
بعمل رصني وشامل عنوانه »عىل خطى محمد«، لم يكن يستهدف رسد 
قصة حياة الرسول، بقدر املساجلة حول تعقيدات توثيق الحكايات 
والحوادث و»املغازي«. كما وضع بالشري قاموساً ثالثياً عربياـً  فرنسياً 
ـ إنجليزياً باللغات القديمة والحديثة، وكرّاس تمارين عىل قواعد اللغة 

العربية، وثالثة مجلدات يف تاريخ األدب العربي.
ميدان  يف  الثاني،  االستثناء  كان   )1991 ـ   1909( كاهن  كلود 
دراسات العصور الوسطى التي تتجىل يف أبحاثها غالبية الحساسيات 
الفرنسية، بالنظر إىل أنها تشتمل عىل وقائع الحروب الصليبية يف املقام 
األول. امتياز الرجل تجىل، بادئاً ذي بدء، يف الَقْطع التاريخيـ  الذي كان 
معرفياً أيضاً، يف أحد أبرز جوانبهـ  مع النظرة التقليدية إىل املجتمعات 
العربية خالل مرور الحمالت الصليبية، يف أنطاكية وسورية وفلسطني 
خاصة؛ وذلك منذ سنة 1954 حني نرش دراسة الفتة، يف مجلة تصدر 
عن جامعة أكسفورد، بعنوان »مقّدمة إىل الحروب الصليبية«. مؤلفاته، 
العالم املسلم القروسطي: من القرن  وبني أبرزها »مدخل إىل تاريخ 
بداية  األصول وحتى  من  و»اإلسالم،  الخامس عرش«،  السابع وحتى 
اإلمرباطورية العثمانية«، و»الرشق والغرب يف زمن الصليبيني«، سوف 
التاريخ  »عميد  مثل  مستحقة،  وصفات  ألقاب  سلسلة  عليه  تجلب 
االجتماعي اإلسالمي«، و»أحد املؤرخني الفرنسيني الكبار األشّد تأثرياً 
يف الدراسات اإلسالمية عىل امتداد القرن«. ولعّل من املفيد التذكري بأّن 
كاهناً يتحدر من أرسة يهودية، ولكنه لم يزعم اّي انتماء ديني يف هذا 

املضمار، ولم يؤيد أو يدعم دولة إرسائيل يف أّي يوم.
االستثناء الثالث هو مكسيم رودنسون )1915ـ  2004(، الذي بدأ 
من اختصاص محدود هو اللغة الحبشية، وانتهى يف آخر دراساته إىل 
تأسيس مقاربة اجتماعية ـ تاريخية فريدة، متميزة تماماً، يف ميدان 
دراسة اإلسالم والتاريخ االجتماعي للمسلمني. وكانت نجاحاته يف تسخري 
العالقات  استكشاف  تتيح  التي  الجدلية  التحليل  وأدوات  املاركسية، 
املعقدة بني البنى التحتية )االقتصاد واملجتمع( والبنى الفوقية )الدين 
والفكر(، قد أثمر عمالً مبكراً الفتاً، صدر سنة 1960 بعنوان »محمد«، 
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صبحي حديدي
يضع الرسول يف بيئته االجتماعية والسياسية عىل نحو معّمق 
وغري مسبوق يف الدراسات الفرنسية، وربما األوروبية جمعاء. 
البارزة سوف تتواىل: »اإلسالم والرأسمالية«،  أعماله األخرى 
اإلسالم«،  »جاذبية  »العرب«،  املسلم«،  والعالم  »املاركسية 
فضالً عن كتابه الخاّص »إرسائيل: هل هي دولة استعماريةـ  
إستيطانية؟«. وهذا العمل األخري كان قد أثار زوبعة يف فرنسا، 
منذ أن نرشه جان ـ بول سارتر يف مجلته »األزمنة الحديثة«، 
العدد الشهري الخاّص عن حرب 1967، ليس بسبب مضمون 
األطروحة والعنوان الجسور، واالستفزازي تماماً يف مناخات 
التعصب التاّم للدولة العربية تلك األيام، فحسب؛ بل كذلك ـ 
وهذا ما تكّفلت اللوبيات اليهودية بإثارتهـ  ألّن رودنسون كان 

من أرسة يهودية، وأّمه قضت يف معسكر أوشفتز.
جاك بريك )1910 ـ 1995( كان االستثناء الرابع، ولعلّه 
ركائز  امتلكوا  الذين  الفرنسيني  املسترشقني  من  جيل  آخر 
معرفية، ودراية عملية، ورؤية متماسكة ومتجانسة، يف تناول 
الدراسات  دفة  تسيري  ويف  عموماًً،  والرشق  اإلسالم  قضايا 
حولها نحو أغراض تنصف الشعوب واملجتمعات والثقافات، 
وتوّفر للقارىء الفرنيس ماّدة معمقة ورصينة ونزيهة يف آن 
معاً. كتابه الكالسيكي »العرب أمس وغداً«، الذي صدر سنة 
1960، كان قدوة رفيعة لعدد من أفضل زمالئه األصغر سناً، 
القيام به من  وتالمذته يف فرنسا والخارج، حول ما يتوجب 
حفريات معمقة يف سبيل احرتام موضوعات ليست البتة عىل 
النسق التبسيطي الذي ُقّدمت به يف املايض، ويف الحارض أيضاً. 
1967، كان  التايل الضخم، »مرص: إمربيالية وثورة«،  كتابه 
بدوره قدوة يف مضمار دراسة املجتمعات العربي الحديثة، يف 
أبعاد سياسية ـ اجتماعية محلية، لكنها ترضب بجذورها يف 
خلفيات تاريخية تمتد قروناً، كما حني يعود بريك إىل تاريخ 
مرص منذ القرن الثامن عرش، ليستكشف حالها عشية ثورة 
ترجمة  يف  مساهمته  للرجل  املرء  يحفظ  وبالطبع،   .1952
القرآن، وترجمة املعلقات العرش، واستكشاف اللغات العربية 
والخدمة  أعماله(،  من  واحد  عنوان  يف  يقول،  أن  شاء  )كما 
الوظائف  خالل  من  واإلسالمية  العربية  للدراسات  امليدانية 

الثقافية واألكاديمية العديدة التي شغلها.
غري أّن القاعدة يف الدراسات الفرنسية، أي تغليب مظاّن 
البحث  حّرية  عىل  والتاريخية  الدينية  املختلفة  الحساسيات 
يف  راكدة  ثابتة  تزال  ال  املوضوعية،  وواجب  التجاوز  وحّق 
اإلجمال، ويحدث أن تتحرّك بني حني وآخر بفعل حجر ُيرمى 
هنا، أو ضجة تثور هناك )كما جرى مؤخراً مع صدور كتاب 
سيلفان غوغينهيم »أرسطو عىل جبل سان ـ ميشيل«، الذي 

عصور  من  أوروبا  انتشال  يف  للعرب  تنويري  دور  أّي  أنكر 
الظالم(. أما االستثناء فإنه، لحسن الحظ، لم يتوقف مع األربعة 
وه من مناهج ومقاربات  الكبار الراحلني، وثمة امتداد ملا اختّطّ
مخرضمني،  باحثني  أعمال  يف  املرء  يلمسه  عامة،  وروحية 

وآخرين من أجيال شابة طالعة.
ولعّل أندريه ميكيل هو أبرز أمثلة حاميل الراية بعد بالشري 
وكاهن ورودنسون وبريك، وعمله املوسوعي الضخم »اإلسالم 
يغطي  لورانس،  هنري  مع  فيه  تعاون  الذي  وحضارته«، 
عرشات املوضوعات غري التقليدية، يف استكشاف تاريخ العرب 
وجغرافيتهم ومجتمعاتهم وثقافاتهم، من منطلق أّن اإلسالم 
حصيلة شاملة ويجب أن ُيدرس بهذه الصفة، فال ُيختزل أّي 
من عنارص نشوئه واستمراريته. كتابه الثاني الجدير بإشارة 
منتصف  حتى  البرشية  اإلسالم  دار  »جغرافية  هو  خاصة 
للطبيعة  مكرسة  موسوعة  وُيعّد  عرش«،  الحادي  القرن 
بوصفها كياناً له ذاتية واستقاللية وروابط بني عنارص السهل 
والجبل والصحراء والجزيرة والنهر والبحر وسواها، باإلضافة 
إىل اإلنسان يف حياته وآماله وآالمه ورسدياته وأساطريه، مع 
تأكيد ميكيل عىل أّن نتاج الجغرافيني العرب كان أدباً وفلسفة 

أيضاً )الكتابان ًترجما إىل العربية، سنة 1981 و1983 عىل 
التوايل(.

ويف صّف هذا الرعيل، ثمة أيضاً إسهامات دومنيك وجانني 
سورديل، روجيه كاراتيني، لويس غارديه، بيري غيشار، فنسان 
الغاردير، فرنسواز ميشو، وسواهم مّمن تتناول أعمالهم مسائل 
الوسطى  العصور  كانت  وإْن  اإلسالمي،  التاريخ  يف  متنوعة 
والحروب الصليبية وعالقات املسلمني بالعالم الالتيني تحظى 
باهتمام مميز. جيل الشباب، أو الرعيل الذي أعقب هؤالء أو 
يعارصهم، يميل إىل التاريخ األندليس والعثماني، مع أرجحية 
للملفات املتخصصة، وتركيز إضايف عىل تلبية الحاجة املتزايدة 
إىل توفري مقاربات ذات طابع تعليمي تستجيب الهتمام الناشئة 
بشؤون اإلسالم، واإلسالم السيايس خاصة، كما توّظف أحدث 
معطيات التكنولوجيا واملعلوماتية لتقديم املادة يف قالب ميرّس 
مفيد. وبني هؤالء، ثمة أعمال نيكوال فاتان، جيل فنشتني، إريك 
جوفروا، سابرينا مريفني، غريغور شويلر، كريستوف بيكار، 

إريك ليموزان، وسواهم.
القاعدة  استثناء  بها  يتمتع  التي  الحيوية  سياقات  ويف 
»بابل«،  مثل  سلسلة  تلعب  اإلسالمية،  الدراسات  حقول  يف 
املراكمة  يف  األهمية  بالغ  دوراً  »سندباد«،  سلسلة  وشقيقتها 
وأعمال  والرتجمات  للمنشورات  النوعي،  والتطوير  الكمية، 
وكانت  واإلسالمي.  العربي  بالنتاج  ُتعنى  التي  التحقيق 
السلسلة األوىل قد تأسست سنة 1972 عىل يد بيري برنار، لكي 
تنقل إىل اللغة الفرنسية عدداً من كنوز األدب العربي، قديمه 
وحديثه؛ قبل أن تتوالها دار النرش Actes Sud سنة 1995، 
السوري  املؤرخ  عليها  يرشف  التي  الثانية  السلسلة  فتطلق 
فاروق مردم بك، وتضّم مجموعاتها مكتبة عربية، وإسالمية، 
إىل  معارص،  وأدب  وكالسيكية،  وتركية،  وفارسية،  ورشقية، 

جانب قسم خاّص بعنوان »اإلنسان واملجتمع«.
وبني ما يبهج، عىل صعيد آخر ذي صلة بحيوية استثناء 
للكتاب، أقيم سنة 2006 يف مرفأ سان  القاعدة، أّن معرضاً 
الغربية، اختار أن يكون  الشهري، عىل شواطىء فرنسا  مالو 
موضوعه هو »رشق األحالم، رشق الواقع«. ولقد أراد املنظمون 
استعادة أعمال اإلسترشاق، من كتب ولوحات فنية وفوتوغرافية 
»الرشق  أّن  عىل  للربهنة  متحفية،  ومقتنيات  رحالت  وتراث 
الحقيقي الفعيل ليس هذا الرشق الذي اخرتعوه لنا، فشوّهوا 

روحه ومالمحه«، كما عرّب ميشيل لوبري مدير املعرض.
ولعّل سلفسرت دو سايس، شيخ اإلسترشاق الفرنيس وكاتب 
بيان دخول نابليون بونابرت إىل مرص، اهتّز يف قربه... وليس 

له أن ُيالم يف هذا!

يمثل كارل هاينريش 
بيكر نقطة تحول في 

الدراسات التاريخية 
واإلستشراقية األلمانية

كان الثمن الذي توّجب 
على الدراسات الفرنسية 

سداده هو طغيان 
األيديولوجيا على مناهج 

البحث وأدوات الباحثين

كان ليوسف فان إس الفضل في 
بلورة معالم الفقه اإلسالمي من خالل 

دراسات تناولت طبيعة هذا الفقه



اإلسالم وتاريخ العرب 10
11اإلسالم وتاريخ العرب

تطور الكتابة التاريخية عند المستشرقين األلمان: مقاربة أولية

د. خليل الشيخ
والكتابة   History التاريخ  بني  يميّزوا  أن  الباحثون  اعتاد 

مسرية  يرصد  التاريخ  كان  فإذا   ،Historiography التاريخية 

اإلنسان واملجتمعات ويبني تحوالتها، فإن الكتابة التاريخية تعكس 

املنظور الذي يصدر املؤرخ عنه وهو يكتب التاريخ ويفرس وقائعه 

ويبني طبيعة حركته والعوامل التي تتحكم يف تلك الحركة.

وقد أشار غري باحث إىل أن اإلسترشاق األملاني، قد تشّكل يف إطار 

الدراسات الفيلولوجية التي نشأت يف أوائل القرن التاسع عرش، التي 

اكتشاف عنارص  للغة عرب  املقارن  التاريخي  بالتحليل  كانت تهتم 

طرأت  التي  التغريات  أبرز  وتبيان  مثيالتها  وبني  بينها  التشابه 

عليها.

 )1774  -  1716( رايسكه  يعقوب  يوهان  من  كل  يمثل 

التي  النشأة  هذه  طبيعة   )1866  -  1788( روكرت  وفريدريش 

تجمع بني الفيلولوجيا، وتتأثر بمعطيات العرص وما فيه من أبعاد 

رومانسية عىل املستوى االبداعي.

تشكل رايسكه الباحث يف إطار لغوي التيني ويوناني، ثم جاء 

صعبة،  ظروف  يف  ورصفها  نحوها  فتعلم  العربية،  اللغة  عالم  إىل 

لقب  أنه  لدرجة  العوز  يعاني  فقرياً  ومات  خالص  ذاتي  وبجهد 

رومانسياً  شاعراً  فكان  روكرت  أما  العربي«،  األدب  »شهيد  نفسه 

أصدر ديواناً سماه » زهور رشقية«، ومثل إىل جانب هذه الشاعرية، 

التي تعلمها والتي  اللغات  عبقرية لغوية استثنائية، سواء يف عدد 

تقارب الخمسني، أو يف قدرته الخارقة عىل الرتجمة. فقد ترجم الكثري 

من األعمال الشعرية العربية إىل األملانية، وترجم أجزاء من القرآن 

الكريم إىل األملانية عىل نحو بديع، يراعي الفواصل القرآنية ويحرص 

ملقامات  ترجمته  لكن  املؤثر.  وأسلوبها  إيقاعها  لها  يكون  أن  عىل 

الحريري تجيء شاهداً عىل هذه القدرة املدهشة التي استطاعت أن 

تجد مقابالت لغوية يف األملانية ملا تنطوي عليه املقامات من توريات 

وألغاز ومحّسنات بديعية وسجع وحموالت ثقافية ومعرفية.

وقد أشار الباحث أندريا نوكس – سوميويش يف دراسة نرشت له 

باألملانية عام 1984 تحت عنوان:

» اإلسترشاق يف األدب األملاني يف القرنني التاسع عرش والعرشين. 

من الديوان الرشقي للمؤلف الغربي لغوته إىل رباعية يوسف لتوماس 

مان« إىل أن مصطلح اإلسترشاق كان يعني يف املخيال الثقايف األملاني 

»السمات  عن  فضالً  وطبيعتهم«  الرشق  أهل  »خصوصية  آنذاك 

البارزة للغات الرشقية« وقد أبانت هذه الدراسة أن غوته )1749 - 

1832( الذي رسم يف ديوانه املشار إليه صورة حاملة لرشق متخيل، 

قد استخدم مصطلح اإلسترشاق عىل الشاكلة املشار إليها يف رسالة 

بعث بها إىل أحد النارشين األملان.

بعنوان:  مؤخراً  له  نرشت  دراسة  يف  السيد  رضوان  الحظ  وقد 

»املسترشقون األملان- النشوء والتأثري واملصائر« أّن الجيل الذي تال 

هذين الرائدين، وأسهم بالتايل يف تأسيس حركة اإلسترشاق األملاني 

اللغات الرشقية الحية« التي  قد وفد إىل فرنسا ليتعلم يف »مدرسة 

أسسها املسترشق الشهري سلفسرت دي سايس )-1758 1828م( يف 

الثالثني من مارس سنة 1795م. وقد وصف دي سايس بأنه املمثل 

الرائع للغات السامية الذي شّكل رؤاه اللغوية يف ضوء الفيلولوجيا 

املقارنة.

وقد قاد الجيل األول من االملان بعد عودتهم إىل بالدهم حركة 

علمية نشطة انصب اهتمامها عىل العربية، نحوها ورصفها، إضافة 

إىل العمل عىل نرش مصادرها اللغوية واألدبية والتاريخية والدينية.

كان غيورغ فيلهلم فرايتاغ )1788 - 1861( وغوستاف فلوجل 

)1802 - 1870( وهاينريش إيفالد )1803 - 1875( أبرز هؤالء 

املسترشقني.

الذي زار  القول إن غوستاف فايل )-1808 1889م(  ويمكن 

باريس عام 1830 وأمىض زمناً قصرياً يف معهد دي سايس هو من 

اهتم  األملان.  املسترشقني  بني  اإلسالمي  بالتاريخ  املشتغلني  أوائل 

التاريخ بدءاً  فايل بتاريخ الخلفاء ونرش خمسة أجزاء تتناول هذا 

لكتابة  وسعى  اململوكي.  بالعرص  وانتهاء  الراشدين  الخلفاء  من 

عربية.  عىل مصادر  اعتماداً   ،1517 إىل  632م  من  اإلسالم  تاريخ 

ولم يكتفرِ فايل بدراسة التاريخ السيايس، بل سعى ليدرس التاريخ 

تاريخي  »مدخل  بعنوان:  دراساته  أوىل  وكانت  للمسلمني.  الديني 

الطبيعي أن يدرس  1844م. وكان من  للقرآن« نرشت عام  نقدي 

فّقدم عدة دراسات عنها يف  السالم،  الرسول، عليه  فايل شخصية 

ضوء روايات محمد بن اسحق وسرية ابن هشام، وأصدر عام 1843 

دراسة موّسعة سماها: » النبي محمد حياته وتعاليمه يف ضوء القرآن 

ومصادر أخرى مخطوطة«. ولم يكتفرِ فايل بهذين الجانيبني، فقد 

التفت إىل تاريخ األدب العربي وكتب دراسة عن تاريخ الشعر العربي 

عام 1873. وترجم ألف ليلة وليلة إىل األملانية بني عامي 1871 و 

1872م.

الهجري  التأريخ  طبيعة  إدراك  إىل  امللحة  الحاجة  ضوء  ويف 

 -  1808( فيلد  فوستن  فرديناند  قام  امليالدي  بالتاريخ  وعالقته 

1899( باعداد جدول تحويل التاريخ امليالدية والهجرية الذي أعاد 

شبولر عام 1961 طبعه من جديد.

تحوالً  شهدت  األملانية  اإلسترشاقيه  التاريخية  الكتابة  أن  غري 

نوعياً بمجيء يوليوس فيلهاوزن )1844 - 1918(.

قدم فيلهاوزن إىل اإلسترشاق من عالم الالهوت الربوتستانتي، 

ودراسات النصوص الدينية اليهودية واملسيحية، وتتلمذ عىل 

هاينريش إيفالد، الذي أرشنا إليه. وقد حمل معه من دراساته 

الوثائقية،  الفرضية  باسم  ُعرفت  التي  فرضيته  الالهوتية 

التي تقوم عىل أن التوراة كونت من أربعة نصوص مستقلة، 

كتبت بعد موىس، عليه السالم، وقد سعى فيلهاوزن يف كتابه 

شهرة  نال  الذي   1902 عام  وسقوطها«  العربية  الدولة   «

تطبيق  إىل  املعارصة  العربية  التاريخية  الكتابة  يف  واسعة 

يرى  التي  العربية،  التاريخية  املصادر  عىل  الفرضية  تلك 

أنها تشري إىل أصول مفقودة، يذكر عنوان كتاب فيلهاوزن 

بعنوان كتاب املؤرخ الشهري إدوارد غيبون )1737 - 1794( 

»تاريخ أفول الدولة الرومانية وسقوطها«. صحيح أن هناك 

لكن  منهما،  لكل  التاريخي  املنظور  يف  كربى  اختالفات 

فيلهاوزن يشبه غيبون يف سعيه لتفسري حركة التاريخ من 

منظور دينيوي، فقد كان رأى أن الرصاع يف الدولة العربية 

كان قومي الطابع، يقوم عىل االختالف بني العرب واألعاجم. 

وهذا املنظور الذي حاول فيلهاوزن اعتماداً عىل الطربي أن 

1977م  عام  إنده  ڤرينر  املسترشق  استكمله  يستخلصه، 

اإلسالمي«  والتاريخ  العربية  »األمة  دراسته  أصدر  عندما 

التي تبني معالم إشكالية التاريخ االموي يف الكتابة العربية 

التاريخية الحديثة فقد جعلت هذه الكتابات من تاريخ بني 

بأيديولوجيات  محملة  شتّى،  لقراءات  انطالق  نقطة  أمية، 

قومية أويسارية.

نقطة   )1933  -  1876( بيكر  هاينريش  كارل  يمثل 

ولّعل  األملانية.  اإلسترشاقية  التاريخية  الدراسات  يف  تحول 

املعارف  دائرة  يف  ولكتاباته  الكثرية،  لدراساته  املتأمل 

إىل  التاريخانية  من  االنتقال  عىل  حرصه  يتبني  اإلسالمية، 

دراسة التاريخ الحضاري واالقتصادي يف اإلسالم. وقد التقى 

بيكر يف جامعة هايدلربغ مع ماكس فيرب )1864 - 1920( 

اللقاء  هذا  أثمر  وقد   )1918  -  1851( هارتمان  ومارتني 

رضوان  أشار  وقد  اإلسالم.  سوسيولوجيا  دراسة  محاولة 

السيد إىل بحث ليوسف فان إس عنوانه من » فيلهاوزن إىل 

بيكر« وفيه يوضح فان إس أن بيكر وهارتمان وغريهما من 

أبناء تلك املرحلة انتقلوا بالبحث التاريخي من التاريخانية 

)التي تعتمد التاريخ مبدأ وحيداً يف دراسة الوقائع والظواهر( 

إىل السوسيولوجيا وإلىاألنثروبولوجيا الثقافية.

أبعاده حول  يتمحور يف كثري من  اإلسترشاق ظّل  لكن 

كتابات  ولّعل  السالم.  عليه  الرسول،  وشخصية  القرآن 

التأسيس  1921( تشكل   -  1850( ايغناتس غولدتسيهر 

لهذه الكتابات. وقد كان لها صدى واسع يف الفكر اإلسالمي 

الحديث. وقد اشتهر موقف غولد تسيهر من الحديث النبوي 

وكتبت دراسات يف مناقشته والرد عىل طروحاته.

كما يمكن أن نشري إىل كتاب ثيودور نولدكه )1836 - 

1930( عن »تاريخ القرآن« الذي ظهر عام 1860، ويمكن 

أن نعد كتابات يوسف شاخت )1902 - 1969( تسري يف 

هذا االتجاه.

عند  العجالة  هذه  يف  الباحث  يتوقف  أن  الصعب  ومن 

األبعاد املتمثلة يف حركة نرش النصوص العربية، التي جعلت 

أن  الرضوري  من  لكن  ممكنة،  وكتابته  التاريخ  دراسة 

يشار إىل جهود كارل بروكلمان )1868 - 1956( يف كتابه 

الذائع الصيت » تاريخ األدب العربي« الذي صدر بني عامي 

.1942 1937-

ليس هذا الكتاب تأريخاً لألدب العربي باملفهوم الدقيق، 

العربي،  للتاريخ  ضخماً  حضارياً  سجالً  يمثل  ما  بقدر 

والطبقات  الرتاجم  كتب  بني  يجمع  فيه  بروكلمان  ومنهج 

واملصنفات والفهارس.

وقد رأى فريد دونرأن التاريخ اإلسالمي مّر بثالث مراحل 

يف كتابات املسترشقني  األوروبيني:

اعتمد  التي  الوصفية  املرحلة  فهي  األوىل:  املرحلة  أما 

فيها املسترشقون مصادر إسالمية لدراسة التاريخ العربي 

األوىل يف نرش  بالدرجة  املرحلة  أسهمت هذه  وتحليله. وقد 

الطربي  كتواريخ  الرئيسية،  العربي  التاريخ  نصوص 

والبالذري واملسعودي وابن األثري واليعقوبي وغريهم. وقد 

بني  متعاطف  اتجاه  بروز  إىل  الوصفي  االتجاه  هذا  أدى 

املثقفني الغربيني كما فعل توماس كاراليل يف » األبطال«.

أما املرحلة الثانية: فهي مرحلة نقد املصادر. وقد أفادت 

التحلييل الذي  النقدي  التاريخي –  هذه املرحلة من املنهج 

واملسيحيني.  لليهود  الدينية  النصوص  تحليل  يف  استخدم 

من  جاءوا  األملان  املسترشقني  من  الكثري  أّن  املعروف  ومن 

خلفيات الهوتية مسيحية أو يهودية. كما كان الكثري منهم 

أبناء لرجال دين مسيحيني. وقد تجىّل ذلك أول ما تجىل يف 

تحليالت فيلهاوزن لتاريخ الطربي، كما سبق أن أشري، يف 

فرضيته الوثائقية. فالطربي أو تاريخه مؤلف من نصوص 

تنتمي إىل مصادر أكثر قدماً ضاعت. لكن نقد املصادر هذا 

قد آل إىل نقد الروايات التاريخية وهذه هي املرحلة الثالثة، 

وفحص أسانيدها وتحليل دور امليول الحزبية والعصبيات، 

بشتى أنواعها، يف نشأتها، فضالً عن الدور الشفوي يف هذا 

األمر.

بعد  بالتغرّي  بدأت  التاريخية  الكتابة  اهتمامات  لكن 

الحرب العاملية الثانية، فبدأ الرتكيز عىل حقب لم تنل حظها 

من االهتمام، حيث بدأ االهتمام بالدولة الفاطمية والعصور 

أملانيا يدعى  أّن باحثا  العثمانية. لدرجة  اململوكية، والدولة 

راينهاردت شولتسه تحدث عن القرن السابع عرش امليالدي 

يف العالم العربي واإلسالمي بوصفه يمثل محاوالت تنويرية 

وتحديثية، كانت سابقة عىل مجيء نابليون إىل مرص عام 

لقيت  وأدبياته  ومصادره  شولتسه  فكرة  لكن  1798م، 

معارضة شديدة وتخطئة يف دراسات املسترشقني.

دراسة  الفاطمية، ونرش  الدولة  عند  هالم  هاينز  توقف 

العالم  يف  وتحوالته  الشافعي  املذهب  انتشار  عن  تفصلية 

اإلسالمي، وبدأ بول كاله )1875 - 1964( بنرش نصوص 

مصطفى.  محمد  تلميذه  مع  اململوكي  التاريخ  يف  أساسية 

كتاريخ ابن إياس » بدائع الزهور يف وقائع الدهور« وتوقف 

اململوكي  التاريخ  دراسة  »مصادر  عند  هارمان  أولريش 

املبكر«.

الفقه  معالم  بلورة  يف  الفضل  إس  فان  ليوسف  وكان 

اإلسالمي، من خالل دراسات تناولت طبيعة هذا الفقة وعالقته 

بتحوالت املجتمع العربي اإلسالمي يف القرنني الثاني والثالث 

الهجريني. وتعد دراسته الواقعة يف ستة أجزاء رائدة يف هذا 

املجال نظراً ملا تتميّز به من دقة وعمق واستقصاء. فضالً عن 

جهوده مع هاينز كونج بالتعريف باإلسالم يف إطار الحوار 

وهذا  العاملية.  باألخالق  مايسمى  لبناء  والسعي  األديان  بني 

املنظور قاد إىل دراسة اإلسالم من منظور علم األديان املقارن، 

بهدف املزيد من التفهم لبنية اإلسالم الداخلية وشعائره بعيداً 

عن مسائل الصحة التاريخية والتأثريات الخارجية.

بعد الحرب العاملية الثانية انقسمت أملانيا إىل دولتني، واحدة 

تخضع للحزب الشيوعي سمت نفسها »أملانيا الديمقراطية«. 

وأخرى رأسمالية التكوين هي »األملانية االتحادية« وقد ركزت 

أملانيا  من  الرشقي  القسم  يف  األملان  املسترشقني  دراسات 

املنحى االقتصادي والسيايس واالجتماعي  البحوث ذات  عىل 

وااليديولوجي. أما يف القسم الغربي من أملانيا فقد اضيفت إىل 

املوضوعات التقليدية القديمة، اهتمامات جديدة باللهجات، 

وباألدب العربي املعارص الذي يعود الفضل فيه إىل املسترشق 

ظل اإلستشراق األلماني 
متمحورًا حول السيرة 

النبويةوالقرآن الكريم 
ومصادر التاريخ اإلسالمي

بعد ظهور كتاب إدوارد 
سعيد »اإلستشراق« 

حصلت تغييرات بنيوية 
في معاهد اإلستشراق 
وفي المفهوم عمومًاً 

ما زلنا  نقرأ  دراسات 
تضخم من مسائل تعدد 
الزوجات والرق والحريم 

والقدر
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جورج كامبفماير )1846 - 1936( الذي قّدم دراسات عن أعالم 

اهتم  وقد  األقطار.  من  وغريهما  والعراق  مرص  يف  العربي  األدب 

باآلداب العربية الحدثية كل من شتيفان فيلد، وروتراود فيالندت 

وبيرت باخمان وأنجليكا نويفرت.

اعتاد  التي  املوضوعات  حول  يتمحور  ظّل  اإلسترشاق  لكن 

ومصادر  الكريم  والقرآن  النبوية  السرية  وهي  حولها  التمحور 

أنجليكا  توقفت  فقد  اإلسالمي،  التاريخ 

نويفرت عند بنية السور املكية، التي سبق 

لنولدكه متأثراً بفان فلوجل الحديث عن 

مراحلها، زاعماً أن لهذه السور يف مراحلها 

الثالث صفات أسلوبية ومضمونية تجمع 

كانت  وإن  الواحدة،  املجموعة  سور 

يف  السور  تلك  بنية  درست  قد  نويفرت 

ضوء آليات التحليل البنيوي.

وقد عاد رودي بارت إىل دراسة شخصية الرسول عليه السالم، 

األملاني من منظورات متعددة،  اإلسترشاق  تاريخ  التي درست يف 

وقد أضاف بارت إىل انشغاله بذلك ترجمة للقرآن الكريم، صارت 

معتمدة يف الدراسات اإلسترشاقية.

وفرينر  نوت  ألربشت  أمثال  املسترشقني  من  عدد  وسيتوقف 

الروايات  واتجاهات  التاريخ  مصادر  عند  ناغل  وتلمان  شموكر 

كالسري  التاريخية،  الكتابة  أشكال  تتبع  جرى  وقد  التاريخية، 

واألخبار واألنساب مثلما جرى تتبع مصطلحاتها.

وبعد ظهور »اإلسترشاق« إلدوارد سعيد )هذا الكتاب الذي مأل 

الدنيا وشغل الناس( حصلت تغيريات بنيوية يف معاهد اإلسترشاق 

إدوارد  سعى  فقد  عموماًً،  املفهوم  ويف 

سعيد كي يبني أّن اإلسترشاق خطاب ال 

بل  وقائع  أو  حقائق  بالرضورة  يعكس 

املؤسسة  فيها  تتخّفى  تمثيالت  يصور 

يحل  فصار  واملصالح.  والسلطة  والقوة 

مصطلحات  املسترشق  مصطلح  محل 

اإلنسانية،  العلوم  يف  باحث  مثل:  أخرى 

أديان..  عالم  لغوي،  عالم  جتماع،  عالم 

الكتابات  هذه  كون  عن  الحديث  وطغى 

أقرب إىل األيديولوجيا منها إىل العلم، كما تعّمق الحديث عن الصلة 

بني االستعمار واإلسترشاق.

مساعيها  رغم  األملانية،  السياسة  فشلت  األملان،  مستوى  عىل 

الحثيثة يف الحصول عىل مستعمرات يف العالم اإلسالمي، وهو ما قاد 

بعض الدارسني إىل االعرتاض عىل اطروحة سعيد يف هذا املجال، عىل 

اعتبار أن األملان يقعون خارج  الدائرة. 

اعرتض عىل  قد  السيد  مثل رضوان  باحثاً  أن  الرغم من  وعىل 

تلك مقولة سعيد وعىل نتائجها التي قادت يف رأيه إىل تاليش التيار 

اإلسترشاقي املوسوعي النزعة، لصالح تيار آخر يرى يف املسلمني 

كائنات أنثروبولوجية غري قابلة للتطور، إال أن رضوان السيد يسلم 

بأن اإلسترشاق األملاني لم يكن بريئاً من 

توجيهات الدولة وسطوتها.

يرسم  وهو  فيلد  لشتيفان  سبق  وقد 

بعض تاريخ االشرتاكية القومية )النازية( 

الجهود  أن  وضّح  أن  العربي  الرشق  يف 

املتعثرة لرتجمة » كفاحي« ألدولف هتلر 

إىل العربية قد قادت عىل نحو ملتو وغري 

الطريف  فيها  يجتمع  وبطريقة  مبارش، 

 )1981  -  1909( فري  هانز  املسترشق  يضع  أن  إىل  واملأساوي، 

املسترشق  لكن  املكتوبة.  املعارصة  العربية  للغة  الشهري  معجمه 

األملاني لم يذهب بعيداً يف تلك العالقة مع السلطة، مثلما لم يذهب 

بعيداً يف نقده للمصادر اإلسالمية، كما فعلت باتريشياكرون ومايكل 

كوك يف » الهاجرية«، عندما زعما أن املصادر اإلسالمية املبكرة قد 

تشكلت يف عصور الحقة وأن ال موثوقية لها عىل اإلطالق.

موّجه  خطاب  وهو  أوروبي،  سياق  يف  اإلسترشاق  نشأ  لقد 

للغربيني بالدرجة األوىل عىل املستويني املفهومي واملنهجي، وعىل 

العديد من الصور املشوّهة  أن يزيل  الرغم من ذلك فقد استطاع 

القديمة التي أحاطت بالقرآن وبشخصية الرسول الكريم. وإن ظّل 

عموماًً،  يعاني،  الدراسات  من  النوع  هذا 

من الثبات عىل مستوى املفاهيم، فما زال 

يطلع علينا بني حني وآخر، دراسات تشكك 

يف الوجود التاريخي للرسول، عليه السالم، 

دينياً تشكل يف  أو ترى يف اإلسالم تلفيقاً 

سياقات محددة، وما نزال نرى »دراسات« 

تضخم من مسائل تعدد الزوجات والّرق 

والحريم والقدر، وترى أن هناك » عقلية« 

عربية غري قادرة عىل التطور عىل اإلطالق. 

لكن ذلك كله ال يمثل الصورة بكليتها، فهي تفصيالت قد تشوب 

قدمه  ما  تحجب  أن  عىل  قادرة  غري  لكنها  املشهد،  صفاء  بعض 

اإلسترشاق األملاني من جهود يف دراسة التاريخ اإلسالمي وأبعاده 

الكربى.

إذا كان التاريخ يرصد مسيرة 
اإلنسان والمجتمعات 

ويبين تحوالتها، فإن الكتابة 
التاريخية تعكس المنظور 

الذي يصدر المؤرخ عنه

كان مصطلح االستشراق 
يعني في المخيال الثقافي 

األلماني »خصوصية أهل 
الشرق وطبيعتهم« فضاًل 
عن السمات البارزة للّغات 

الشرقية

تطّور الكتابة التاريخية عند المستشرقين األلمان»مقاربة أولية«
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تاريخ اإلسالم في إسبانيا تحت النقاش

د.زينب بنياية

تميز االستعراب 
اإلسباني بعدم التزامه 
بالمغامرة االستعمارية 

وموقفه الحيادي منها

تعود بوادر االستعراب 
األولى في إسبانيا إلى 
القرنين الثالث والرابع 
الهجري مع بداية انتشار 

اإلسالم في األندلس 
األموي

أوروبا،  كل  يف  سبَّاقا  كان  بأنه  اإلسباني  االستعراب  يعتدُّ  ما  غالبا 
وغالبا ما يسارع املستعربون اإلسبان إىل نفي »تهمة اإلسترشاق« عنهم مذ 
ارتبط هذا املصطلح عند املسلمني والعرب بخدمة االمربيالية الكولونيالية، 
وثمة من يدَّعي لالستعراب اإلسباني »نقاء فكريا« لم »يتلوث« بتيارات 
وهي  الكولونيالية،  باإليديولوجية  يصطبغ  ولم  األوروبية  اإلسترشاق 
مزاعم صحيحة إىل حدٍّ كبري، إذ أن اإلسترشاق اإلسباني أو االستعراب 
ر، كرَّس ذاته لدراسة  –حتى ال يغضب أصحاب الشأن-  منذ نشوئه املبكِّ
اإليبريية،  الجزيرة  شبه  يف  وعلومهم  املسلمني  وحضارة  العربية  اللغة 
بشكل شبه حرصي، دون تجاوزها إىل لغات أو ثقافات رشقية أخرى، 
ما نجد دراسات عن  إذ نادراً  ودون حتى الخروج عن حدود األندلس، 
اإلسالم تتعدى اإلطار الجغرايف أو الزمني لألندلس املسلم، باعتباره جزءا 
الخاص«. ويف هذا الصدد يقول بيدرو  الذاكرة اإلسبانية و«رشقها  من 
األندلسيات  يف  دراسة  هو  اإلسباني  »االستعراب  أن  مونتابيث  مرتينث 
أكثر من أي يشء آخر وهذا يشء له تفسريه، فالعربي واإلسالمي ال ُينَظر 
إليه كيشء خارجي وإنما كيشء يوجد يف ثقافتنا وتراثنا وداخل بالدنا«. 
ويقول كل من أسني وغرثيا غومث: »الدراسات العربية بالنسبة إلينا هي 
حاجة عاطفية وحميمية، لكونها ترتبط بالعديد من صفحات تاريخنا، 
تكشف خصائص قيِّمة من أدبنا، من فكرنا وفنِّنا، تدخل يف لغتنا، ولربما 

حتى يف حياتنا«.
 كما تميز االستعراب اإلسباني بعدم التزامه باملغامرة االستعمارية 
وموقفه الحيادي منها، وما إن تقاطعت األهداف االستعمارية مع هذه 
الدراسات حتى انبثق عنها تيار جديد، ُسمِّي باالفريقانية، أوىف بالغرض 
ص يف شؤون املغرب املستعَمر، ليظلَّ االستعراب حركة أكاديمية  وتخصَّ
نخبوية، عىل هامش كل من التطلعات االستعمارية اإلسبانية والتيارات 

اإلسترشاقية األوروبية. 
املستعربني »رشقهم  بعض  اعتربه  الذي  اإلسالمي  اإلرث  هذا  أن  إال 
الخاص«، اعتربه بعضهم اآلخر نقطة سوداء يف تاريخ البالد األوروبية 
املسيحية  وَحجر عثرة حال دون لحاق إسبانيا بركب التطور األوروبي،  
الجدلية  هذه  عىل  يقوم  اإلسباني  التأريخ  أن  إذ  الفرس،  مربط  وهنا 
الثنائية التي ال تكاد تختفي من السطح حتى تطفو من جديد عىل ساحة 

النقاش.  
والرابع  الثالث  القرنني  إىل  إسبانيا  األوىل يف  االستعراب  بوادر  تُعود 
األندلس األموي، ولعل يف كلمات  انتشار اإلسالم يف  الهجري، مع بداية 
الراهب القرطبي آلربو دي كوردوبا -وهو أول من بدأ حملة تفنيد اإلسالم 
 Indiculus luminosus امليضء«   »الدليل  كتابه  يف  الالتينية-  باللغة 
ه عىل أبناء دينه املنرصفني إىل اإلسالم عن دينهم  سنة 845، ويف تحرسُّ
املسيحي، وصفا دقيقا ملا كانت عليه هذه الحركة آنذاك من ازدهار وما 

كان عليه اإلسبان من ولع بالرتاث العربي: 
العربية  الدين يجدون متعة كربى يف قراءة األشعار  »إن إخوتي يف 

وُيقبلرِون عىل دراسة الفالسفة املسلمني، ال لريدُّوا عليهم ويدحضوهم، بل 
اليوم  اللغة ومبادئها ويجيدوا استعمالها. وأين تجد  ليتمكنوا من هذه 
رجال واحدا من غري رجال الدين يقرأ الكتب املقدسة أو حياة القديسني 
)...(؟ يا للحرسة! إن الشباب املسيحي ال يجد املتعة الروحية اليوم إال 
يف قراءة الكتب العربية وآدابها وتجده ينفق األموال الطائلة لرشاء هذه 
الكتب وتشكيل مكتبات ضخمة )...( وإذا حدثتهم عن الكتب املسيحية 
أجابوك بازدراء »إنها ال تستحق االهتمام« )...( يا للتعاسة! إن املسيحيني 
كتابة  يحسن  واحد  يوجد  ال  منهم  ألف شخص  وبني  لغتهم،  نسوا  قد 
رسالة إىل صديقه باللغة الالتينية، ولكن إذا طلبته للكتابة باللغة العربية 
أجاد كل اإلجادة بحيث أن الكثريين من إخواننا يف الدين يحسنون اللغة 

العربية أفضل من العرب أنفسهم ». 
 وجاءت مدرسة طليطلة للمرتجمني لتكرِّس دور هؤالء املستعربني 
الالتينية  إىل  العربية  املصنَّفات  نقل  يف  محوريا  دورا  وتلعب  األوائل 
والقشتالية، حتى إن الفقيه اإلشبييل ابن عبدون ـ يف القرن الثاني عرش 
امليالديـ  غريًة  منه عىل مؤلفات املسلمني سيحثُّ عىل »أالَّ يباع من اليهود 
وال من النصارى كتاب علم إالَّ ما كان من رشيعتهم. فإنهم يرتجمون كتب 

العلوم وينسبونها إىل أهلهم وأساقفتهم، وهي من تواليف املسلمني«.
مع سقوط آخر معقل لألندلس، وبداية عملية »االسرتداد« من امللوك 
الكاثوليك، عرفت حركة  االستعراب تراجعا كبريا، يعزى إىل سياسة القمع 
التي انتهجتها الكنيسة ومحاكم التفتيش آنذاك،  بمالحقتها للمسلمني 
وإحراقها للكتب العربية وتجريمها لكل ما يمتُّ إىل اإلسالم أو العروبة 
لة، مما حال دون وصول أغلب هذه املصنفات واملؤلفات للمستعربني  بصرِ

اإلسبان األوائل.
فرتة عرص األنوار ستشهد والدة استعراب جديد يختلف عن نظريه 
الكنيس القروسطوي -ذي الطابع الدفاعي التبشريي-، سينطلق مع عهد 
فرناندو السادس وكارلوس الثالث،  نظرا لتزايد االهتمام بالبحر األبيض 
املتوسط وشمال أفريقيا، وبدافع إعادة استكشاف »الرشق املحيل« الذي 

الفرتة  التي ملعت خالل هذه  الشخصيات  األندلس. من  مثَّله 
خويس  شخصية  هي  الحديث  اإلسترشاق  نحو  االنتقالية 
أنطونيو كوندي الذي يعدُّ من أوائل الدعاة إىل إحياء املايض 
العربي، والذي كرس صمت الدراسات التاريخية  الطويل حول 
إسبانيا القروسطوية املسلمة، بكتابه »تاريخ السيطرة العربية 
عىل إسبانيا«  إذ مثَّل تغيريا جذريا يف موقف التأريخ اإلسباني، 
السائدة يف  التاريخية  للفوقية  ملا هو عربي ورفضه  بتحيُّزه 
إسبانيا عىل مرِّ ثالثة قرون، منطلقا من مصادر عربية، وإن 

ُعوتب لتأويله لها ربما ب«حرية زائدة«. 
موقف كوندي كان بداية لجدل تاريخي الحق، مشحون 
التيار  انتشار  مع  جلية  معامله  بدت  اإليديولوجي  بالرصاع 
التي  األدبية  النزعة  هذه  عرش.  التاسع  القرن  يف  الرومانيس 
طبعت القرن واقرتنت بالليربالية واملنفى، اتخذت من صورة 
العربي املسلم غرضا أساسيا، وجد يف املايض األندليس مادة 
خصبة وأرضا زاخرة، لكن هذه الصورة الوردية البعيدة عن 
الواقع، أسبغت عىل املسلم أوصافا شعرية موغلة يف الرومانسية 
واملثالية. واستقطب هذا »الرشق القريب« العديد من الكتاب 
إىل  قدموا  الذين  ريمي  ومرِ كغوتيي  األوروبيني،  والرسامني 
إسبانيا ليستلهموا أعمالهم امن هذا الجو األندليس وليكرِّسوا 
بذلك لفكرة »غرناطة املسلمة« الرومانسية التي انتقلت من ثمَّ 

إىل املخيلة الرشقية حيث ما زالت تحتفظ بها إىل اآلن.
الليربايل  بالتيار  ارتبط  -الذي  الحديث  االستعراب 
بَل  أيضاًوموقفه املتعاطف مع املسلمني- لن يُنَظر إليه من قرِ
األصداء  وهذه  االستحسان،  بعني  التقليدي  التاريخي  التيار 
التاريخ األندليس  التي تدعو إىل رضورة إعادة قراءة وتقييم 
يقفوا  ولن  صدر  برحابة  التقليديون  يتلقاها  لن  وتقييمه 
الذين هم   املستعربون  األيدي لريوا كيف هؤالء  حتى مكتويف 

يقضون  الكالسيكي«  لتاريخنا  جدد  لغزاة  »أسطول  بمثابة 
عىل الوطنية واملسيحية الكاثوليكية. إذ يقول بيثينتي  دي ال 
فوينتي: »املدرسة الحديثة معروف عنها أنها حليفة للمسلم، 
أو كما يقال عنه اآلن، العربي، فهذا الذي يف أرضه )...( هو 
إنسان خامل، كسول، مرائي، سارق وخبيث، يف إسبانيا أصبح 
من الجدية بمكان تصويره جدَّ نبيل، فارسا، أمينا، متصوفا، 
قائال:  يستطرد  أن  قبل  الهوت«.  عالم  وحتى  فالحا،  فنانا، 
»تقريبا كل أعداء الرب، وأعداء الكنيسة الكاثوليكية والرتاث 
)...(، ضد  املستعربني  وقفوا يف صف  السلطة  ومبدأ  القديم 

أعالم التاريخ، أو بتعبري آخر، ضد الكاثوليك«. 
مواقف  عليه  طغت  الذي  االستعراب  أن  بالذكر،  الجدير 
ليربالية يف هذه املرحلة، سيدخل يف مواجهة إيديولوجية عنيفة 
مع مدرسة التأريخ الرسمية التقليدية، املرتبطة بتيار اإلصالح 
والتي تحدوها نزعة تعصب ديني وعاطفة بغض قومي عميق، 
الفوينتي  وإميليو  وسآبيدرا  غجانغوس  من  كل  ل  وسيتدخَّ
للمايض  مؤيدة  نظرة  لفرض  اإلشكالية  هذه  يف  ألكانرتا 
اإلسالمي. لكن تجدر اإلشارة أيضاًإىل أن هناك من املستعربني 
من انضم إىل التيار التقليدي، كفرنثيسكو سيمونيت، الذي لم 
يجد غضاضة يف أن يتهم التاريخ الليربايل اإلسباني »بضعف 

اإليمان والوطنية واإلحساس التاريخي«.  
االستعراب  سيدخل  اإلشكالية،  املرحلة  هذه  برِتجاوز 
املنهج  ظل  يف  التجريبي،  العلمي  البحث  مرحلة  اإلسباني 
كوديرا  فرنثيسكو  الكبري  املستعرب  تبناه  الذي  الوضعي، 
)1836-1917(. هذا الرجل الذي نذر حياته للبحث يف األدب 
مجال  يف  حقيقية  نهضة  س  أسَّ اإلسالمي،  العربي  والتاريخ 
هذه الدراسات وقام بعمل جبار يف تحقيق املكتبة األندلسية، 
وفهرسة مخطوطات اإلسكوريال، التي كان قد ألقي بها من 
النوافذ إلنقاذها من الحريق. كما قام بنرش مجموعة »املكتبة 
العربية اإلسبانية« وكل هذا بروح تطوعية بحتة، إذ –كما هو 
متوقع- لم يْحَظ بدعم كبري من املؤسسات الرسمية التقليدية، 
ولطاملا اضطر إىل طباعة الكتب عىل نفقته الخاصة. إذ كان 
لدى كوديرا إيمان عميق بأن تاريخ إسبانيا ال يمكن قراءته إال 
من خالل املصادر األصلية العربية، حيث يقول: »بما أن تاريخ 
تاريخ  نصف  من  أكثر  يشغل  إسبانيا  عىل  املسلمني  هيمنة 
إسبانيا، ليعلم الجميع أنه من املستحيل أن نقيِّم األحداث التي 
هة للوثائق العديدة التي  وقعت، دون الدراسة املتعمقة واملوجَّ

نحتفظ بها من العرب«.
املميزين  التالميذ  نخبة من  الجبار  العمل  ساعده يف هذا 
سيطلق عليهم اسم »بني كوديرا«، التباعهم لنهجه ومدرسته 

وآنخيل  بالثيوس،  وآسني  ريبريا،  خوليان  كان  الفكرية، 
غونثاليث بالينثيا، وغارسيا غوميث أبرزهم وأغزرهم نتاجاً. 
يف  املختصني  أو  الدارسني  لباقي  أعطت  املدرسة  هذه  أن  إال 
جعلت  وكأنها  باالنغالق  انطباعا  صلة،  ذات  أخرى  حقول 
من  حرصي  بشكل  ها  تسريِّ عليها،  حكرا  العربية  الدراسات 
منربها الجامعي أو األكاديمي. لكن ما ال يمكن إنكاره هو أن 
هذه الفئة املستعربة أضفت عىل هذا املضمار ثراء لم يعهده 
فإن  بامتياز،  املدرسة  مؤرخ   كوديرا  كان  وإذا  قبل.  من 
بت اهتماماتهم ومشاربهم ليصبح األندلس، يف  تالمذته قد تشعَّ
بداية القرن العرشين ورشة أو مختربا حقيقيا لدراسة اآلثار 

األندلسية يف كل من اللغة والفكر والفلسفة واألدب واملعمار.
الذي ظلَّ  التقليدي  الخطاب  ُينحِّ  لم  العلمي  املنهج  لكن 
من  لنا  بدَّ  ال  املعارص،  التاريخ  ويف  يشء،  كل  رغم  حارضا 
مؤرَِّخنْي  بني  رحاها  دارت  التي  الفكرية  املعركة  استحضار 
لم يكن أحد منهما مستعربا، هما أمريكو كاسرتو وكالوديو 
ل  تشكُّ اإلسالمي يف  األندلس  دور  ألبورنوث حول  سانتشيث 
الهوية اإلسبانية. فبينما يذهب كاسرتو إىل أن ال مجال للحديث 
عن هوية إسبانية إال ما بعد الغزو اإلسالمي، وأن ما يسمى 
عن  الناتج  الروحى  للرتكيب  حصيلة  هو   اليوم  »إسبانيا«  
تعايش الديانات الثالث: املسيحية واليهودية واإلسالمية عىل 
لعبه اإلسالم  الذي  الرئيس  الدور  دا عىل  األندلس، مؤكِّ أرض 
بشكل خاص يف بناء الهوية املعارصة إلسبانيا، كمكّون أصيل 
الخطاب  يمثل  الذي  ألبورنوث،  سانتشيث  يذهب  وفاعل، 
التقليدي ونظرية »إسبانيا الخالدة«، إىل أن الجذور اإلسبانية 
العرص  إىل  تعود  التاريخ،  يف  ضاربة  التينية،  مسيحية  هي 
الروماني والقوطي، الذي ظل إحساس اإلسبان باالنتماء إليه 
بلد  إىل  تاريخية،  صدفة  شكل  عىل  جاء  اإلسالم  وأن  عميقا، 
كانت بناه غربية ومختلفة جذريا عن تلك الرشقية التي حاول 
زرعها. ومع ذلك، ظلت ظاهرة األسلمة والتعريب سطحية ولم  
تكد تؤثر عىل جوهر الثقافة اإلسبانية املسيحية، وما إن رحل 
املسلمون حتى رحلت معهم ثقافتهم لتستعيد إسبانيا هويتها 
املسيحية من جديد. ويذهب ألبورنوث إىل أبعد من ذلك عندما 
يجزم أن الوجود اإلسالمي لم يكن له أي دور إيجابي، بل كان 

سببا يف تأخر إسبانيا عن ركب الحضارة األوروبية.
هذا الجدل الفكري ما زال قائما إىل اآلن، وإىل اآلن ُتسَمع 
أصوات هنا وهناك تتنكر للمايض األندليس، بل تستنكر هذا 
الوجود الدخيل الذي عرقل مسرية تطور إسبانيا، وما زالت 
أصوات هنا وهناك تتصدى لهذا الزعم، وإىل اآلن، مازال تاريخ 

اإلسالم يف إسبانيا تحت النقاش.
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»توسع اإلسالم« دراسة تاريخية مخترصة، لكن جد شاملة 

بمختلف  مرورا  منذ جذوره،  اإلسالم  تاريخ  ومتكاملة، حول 

التطورات التي طرأت عليه ومراحل التوسع التي عرفها عرب 

العصور، إبان انتشاره يف الرشق وأفريقيا واألندلس.

 املؤلِّفتان، آنخليس جانيثا وماريا إسابيل باريال، أستاذتان 

للتاريخ وعضوتان يف معهد الجغرافية والتاريخ الدائم يف جامعة 

ينبني  التي  األساسية  للقواعد  تحلييل  وصف  بعد  الغونا،  ال 

عليها اإلسالم كدين، تتناوالن يف هذه الدراسة النظام السيايس 

دقيق،  بتفصيل  اإلسالمية  للحضارة  واالقتصادي  واإلداري 

وتعطيان معلومات محورية ورضورية لتقديم مختلف مراحل 

التوسع اإلسالمي من منطلق وصفي، ربما كانت أهم ميزاته 

عدم السقوط يف أحكام تقييمية.  

يخطُّ هذا الكتاب مسارا  يبدأ عند نشأة اإلسالم كنظام  ديني 

جديد، يف ظل مجتمع ما قبل اإلسالم، محلِّالً وضعه السيايس 

العربية  الجزيرة  أن  حيث  والثقافية،  االجتماعية  وتركيبته 

لم تكن منطقة منعزلة عن العالم، بل بؤرة للنشاط التجاري 

التي  التجارية  القوافل  عندها  تتوقف  اسرتاتيجية  ونقطة 

تقطعها ذهابا وإيابا، يف مسارها ما  بني الهند والبحر األحمر. 

هذا الوضع االسرتاتيجي للمنطقة جعلها محطَّ أطماع خارجية، 

ولم تكن بمعزل عن نفوذ القوتني املسيطرتني آنذاك:  بيزنطة 

وفارس. يف الداخل، يسود نظام قبيل عشائري، وإن كانت هناك 

ينبني  التي  الدم،  رابطة  تقوم عىل  ال  أيضاًتحالفات سياسية 

عليها باألساس هذا النظام. من الناحية العقائدية، نجد مزيجا 

من الديانات واملعتقدات، من بينها االبراهيمية، إال أن الوثنية 

بلة للحج ومزاٍر  ة آنذاك، كقرِ خة إىل حد كبري، جسدت مكَّ مرتسِّ

لآللهة، أبرز معاملها.     

بعد هذا التقديم للوضع العام ملرحلة ما قبل اإلسالم،  ينصبُّ 

تركيز الكتاب عىل شخصية الرسول ومنَشئرِه يف مكة، بغية وضع 

القارئ يف اإلطار االجتماعي والثقايف لهذه املرحلة املصريية من 

تاريخ اإلسالم: هذا الدين الذي انطلق من قلب الجزيرة العربية، 

الحدود،  أبعد  إىل  ب  متعصِّ وقبيل  وثني  نظام  ظل  يف  وتبلور 

وتمحور حول شخصية تنتمي إىل هذا املحيط ذاته، هي شخصية 

الرسول -الذي سيصبح مع مرور الزمن مؤسس إحدى أهم 

الديانات، معتمدا القرآن كنص شامل ملنهجه-، سيحقق انتشاراً 

مذهالً يف وقت بسيط، وينشئ إمرباطورية واسعة يف أقل من 

قرن، ستبلغ ذروتها يف العرص األموي.  

لت الخالفة الراشدية -برغم الرصاعات الداخلية الحرجة  سجَّ

ل ضعف بيزنطة  التي عرفتها- املراحل األوىل لهذا التوسع، وشكَّ

وفارس أهم العوامل املساعدة لهذا االمتداد، حيث أن اإلسالم عىل 

عهد أبي بكر، وعىل إثر حروب الرِّدَّة، استطاع إخضاع القبائل 

يف  ثم  الرسول،  وفاة  بعد  اإلسالم  عن  انشقَّت  قد  كانت  التي 

خالفة عمر بن الخطاب كان قد ضمَّ سوريا وفلسطني وفارس 

ومرص، واستطاع عىل عهد عثمان أن يصل إىل آسيا الصغرى، 

وشمال أفريقيا وخراسان. إال أن الرصاع الداخيل ثم مقتل عثمان 

سيكونان سبباً مبارشاً يف التوقف املؤقت لهذا التوسع الجغرايف.  

 يف العرص األموي، الذي مثَّل تغيرياً سياسياً جذرياً وشهد 

إنشاء نظام ملكي متوارث ألول مرة يف تاريخ اإلسالم  -كرس 

نظام الشورى الشعبي الذي انتهجه الخلفاء الراشدون حتى 

هذه اللحظة- سيواصل هذا االمتداد مساره بشكل ال نظري له، 

وسيصل أوَجه  باكتساحه  آلسيا الوسطى والساحل الغربي 

للمحيط األطليس. رافق هذا التوسع السيايس ازدهار تجاري 

املجال  هذا  يف  الصدارة  مون  يتزعَّ املسلمني  جعل  واقتصادي 

ألف  لها  ويصبحون قوة سياسية واقتصادية هائلة، يحسب 

حساب.  

االنتقالية  الفرتة  يف  دمويتها  عىل  العباسية،  الخالفة  فرتة 

بكرة  عن  وإبادتهم  األمويني  أنقاض  عىل  قامت  أنها  -حيث 

امتداداً  أنها سياسياً وعىل جميع األصعدة شكلت  إال  أبيهم-، 

لفرتة االزدهار الذي عرفه التاريخ اإلسالمي يف العرص األموي. 

تميزت هذه الفرتة بانفراج ثقايف كبري وانفتاح عىل مدارك 

الشعوب األخرى، خصوصاً منها اإلغريقية والرشقية التي نهل 

منها املسلمون، فنشطت بذلك حركة الرتجمة ملختلف املعارف 

من أدب وفلسفة وعلوم، وأصبحت بغداد القبلة األوىل للثقافة 

والعلوم.

 أما عىل املستوى السيايس، فقد تميزت هذه املرحلة بانفتاح 

أكرب أيضا، وسجلت ألول مرة وصول عنارص غري عربية إىل سدَّة 

اسة، عىل إثر التوسع الهائل الذي  الحكم، أو إىل مناصب حسَّ

النتقاء  األول  املعيار  أن  حيث  اإلسالمية،  اإلمرباطورية  عرفته 

رجال الدولة، لم يكن العرق، بل الوالء والكفاءة قبل كل يشء 

انتهجه  الذي  املركزي  الحكم  نظام  أن  إال  العباسية.  للخالفة 

بمثابة  سيكون  محليني  لوالة  السلطة  وتفويض  العباسيون 

»عقب أخيل« للدولة العباسية  والنواة األوىل لقيام دول مستقلة 

الحقا وتفكك الخالفة.  

تفككها،  ثم  العباسية  الخالفة  أزمة  أخريا  الكتاب  يتناول 

قوتها  األخرية  هذه  فقدت  حيث   العارش،  القرن  من  ابتداء 

السياسية، حتى باتت صورية أمام سلطة الحكام املحليني التي 

كانت، يف املقابل، يف تصاعد مستمر. كما ساعد وجود محاور 

تجارية مهمة يف كل اقليم عىل التطور من وضع شبه مستقل إىل 

وضع مستقل تماما.  

أو كيانات  الحاصل تمخضت عنه عدة قوى  التطور  هذا 

مستقلة، يتناولها الكتاب أخريا بالدرس: األمويون يف األندلس 

اإلسالمي، الدولة الفاطمية يف مرص، األتراك السالجقة، ثم يف 

شمال أفريقيا، الدولتان املرابطية واملوحدية، عىل التوايل.
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توسع اإلسالم

البرصية  السمعية  االتصاالت  يف  دكتورة  نابارو،  الورا 

طة، تقدِّم من خالل دراستها »ضد اإلسالم« رؤية  وباحثة  نشرِ

ثاقبة ونقداًً عملياً يستثري العديد من األسئلة التي ترمي من 

خاللها الكاتبة  إىل تسليط الضوء عىل حقيقة مزعجة مقلقة، 

أال وهي الصورة املشوَّهة التي تعكسها وسائل اإلعالم الغربية 

عن اإلسالم والتي ترتاءى يف الوقت الراهن محفوفة بالسلبية. 

املفاتيح  يعطي  أنه  حيث  األهمية،  غاية  يف  وثيقة  الكتاب 

ثقافة  لدى  ترسخت  التي  النمطية  الصورة  لفهم  األساسية 

الجماهري وباتت جزءا من الرصيد الثقايف العام، وهي صورة 

تكرَّست  مسؤولة،  غري  سياسية  ألهداف  باستمرار  ُتستغلُّ 

بشكل أكرب عىل إثر تبعات اإلرهاب املتطرِّف. 

مجال  يف  الدول  بني  املوجود  التَّفاوت  أن  الباحثة  تؤكد 

اإلنتاج السينمائي ال ُيعزى فقط إىل افتقار بعضها إىل التطور 

الصناعي، بل يعود أساسا إىل االحتكار الذي تمارسه الواليات 

يكون  ما  أقرب  احتكار  العاملي،  التوزيع  مجال  يف  املتحدة 

بني  ما  النَّظرة  يف  كبري  حدٍّ  إىل  معامله  د  تتجسِّ استعمار  إىل 

لت لدى الغرب حول اإلسالم  سة التي تشكَّ التَّحقريية واملتوجِّ

الباردة  بالحرب  أسلوبه  يكون   ما  أشبه  العربي،  والعالم 

مع »العدو» السوفياتي، مع أن هذه األخرية قد تمَّ تجاوزها 

بمراحل، مما يقتيض رضورة إعادة النظر يف كل من السياسة 

املنتهجة وطريقة التفكري التي تقف وراءها. 

ص الدراسة عدَّة فصول ملعالجة الواقع االجتماعي  تخصِّ

ز عىل املعاملة  للمهاجرين املقيمني باملجتمعات الغربية  وتركِّ

منه  سواء  اإلعالم  إطار  يف  واملسلمون  العرب  اها  يتلقَّ التي 

للحديث  ص فصالً  املسموع أو املرئي أو املقروء، كما تخصِّ

م بشكل مبارش-أو غري  عن السينما ودورها كأداة سلطة ُتسهرِ

مبارش- يف نرش وتكريس الصورة النمطية السائدة يف املجتمع 

ه الكاتبة نقداًً صارماً لرشكات  األوروبي، ويف هذا اإلطار، توجِّ

اإلنتاج والنرش الضخمة وأبطالها، وُتربز بشكل خاص النزعة 

املعالجة  يف  سلبية   خانة  ضمن  اإلسالم  تأطري  إىل  العامة 

اإلعالمية، تجعله مبعث شك وريبة بالنسبة للمتلقِّي، وذلك 

التحيز،  الذي ال يخلو من األحكام املسبقة وال من  بطرحها 

خصوصاً عندما يتعلَّق األمر برصاعات سياسية  أو عسكرية. 

الجدير بالذكر هو أننا لسنا أمام كتاب ُمحاٍب يف تحليله 

أو يف طريقة نقده، وإنما أمام بحث علمي يرمي إىل إيصال 

وجهة نظر أقلية تعيش يف ظل مجتمعاٍت تواجه فيها العديد 

هذا  ولعل  االندماج،  إىل  طريقها  يف  وهي  التَّحديات  من 

تأخذ  بمجتمعات  األمر  يتعلَّق  عندما  أيرس  يصبح  الطريق 

بعني االعتبار قيما كاالحرتام املتبادل وعدم السعي إىل إلغاء 

اآلخر واملساواة يف ُفرص االرتقاء االجتماعي، بحيث تشمل 

الكل وتكون مرتبطة باملجتمع ككّل، دون تمييز أو استثناء. 

ثم إن هدف الكتاب ال ينحرص يف  النقد السهل للحكومات 

هة غالبا للوقف أو الحدِّ من تدفُّق الهجرة  واإلجراءات املوجَّ

التي  واألساليب  اإلعالم  وسائل  بإدانة  يكتفي  وال  إليها، 

كشف  هو  الرئييس  الهدف  ليصبح  يتعدَّاه  بل  تعتمدها، 

القواسم املشرتكة للتفكري الغربي أو ثقافة الجماهري يف الدول 

الذي  املصنَّعة واملتطورة  فيما يتعلق باإلسالم، واالستنتاج 

يقة وتحليل  تخلص إليه الدراسة  لألسف، هو سيادة رؤية ضِّ

من زاوية واحدة تقرتن فيها صورة املسلم أو العربي دائما 

باالنحراف واإلرهاب والعنف وغريها من اآلفات التي صارت 

مالزمة  لإلسالم.  

لدعم هذه الحقائق، باإلضافة إىل القيام  بدراسة تحليلية  

لبعض األفالم أو األخبار التي تعكس هذه الصورة،  تلجأ املؤلفة 

إىل الدراسات اإلحصائية االجتماعية، كما ُتدررِج اقتباسات من 

ني االجتماعيني  ترصيحات بعض املحلِّلني السياسيني واملختصِّ

تعزِّز هذا الطرح، وقد ُوفِّقت يف تبيان موقفها، إذ برهنت من 

يضع  فاصالً  ذهنياً  ثمة خطاً  أن هناك  الدراسة  خالل هذه 

املهاجرين ضمن مجموعة  دخيلة عىل املجتمع، غريبة عنه، 

كـ»آخر« يف خط  إال  تصنَّف  ال  يجعلها  واحد  نسق  وضمن 

املواجهة. 

وهذا ما يفرسِّ ربما وجود ترصفات وسلوكات يف الثقافة 

اإلقصاء  يف  تصبُّ  خصوصاً،  واإلسبانية  عموماً  األوروبية 

االجتماعي، والخوف من اآلخر والرفض للمسلمني والعرب. 

وربما كان هذا الشعور أيضاً وراء املبالغة يف تقدير النتائج 

األصول  ذات  الهجرة،  تدفُّق  إليها  يؤدي  قد  التي  السلبية 

املسلمة، ويهيىء للشعور بنوع من الرفض  إزاء هذه الرشيحة 

املجتمعية.  

ومع ذلك، هذا الكتاب ال يهدف إىل حثِّ ُصنَّاع اإلعالم عىل 

خلق صورة زاهية أو طوباوية  لحركات الهجرة االجتماعية 

وال إىل التغايض عن الجوانب السلبية التي قد ترافقها، لكن 

ناجعة  حلول  تقديم  إىل  السعي  هو  هنا  الحقيقي  التحدي 

لهذه  االجتماعي  االندماج  إلشكالية   مالئمة   وإجابات 

الرشيحة،   للُميضرِ ُقدماً نحو بناء مجتمع متعدِّد الثقافات -أو 

ما بني ثقايف- يأخذ بعني االعتبار كل االختالفات  يف الوقت 

نفسه الذي يجعلها تنصهر يف إطار واحد.

وعىل هذا األساس، تطالب الورا نابارو برضورة تشخيص 

إعالم  إىل  وتدعو  اإلعالم،  وسائل  يف  والتزييف  اإلساءة  أوجه 

مسؤول وموضوعي، يكون أوَّل الطريق إىل تفاعل اجتماعي 

إيجابي مع املشكلة.

ه،    ومن هذا املنطلق، ال مجال هنا لنماذج أحادية التوجُّ

ترتكز عىل العرق أو الدين أو تعتمد التمييز عىل هذا األساس، 

منذ اللحظة التي تتعارض فيها مع ما ينصُّ عليه الدستور.    

رغم أن الكاتبة، الورا نابارو، أحياناً كثرية ال تعالج بالعمق 

ل هدف بحثها، إال أنها تحرِّك   الكايف بعض املواضيع التي تشكِّ

قد  حقيقة  أمام  تضعه  عندما  القارئ،  ضمري  شك-  -بال 

يجهلها، عىل ُقربها منه أو بديهيتها. 

ضد اإلسالم: النظرة المشوهة للعالم العربي في الغرب

و  -  عدد ال�صفحات: 368�ص - تاريخ الن�رش:  2008  امل�ؤلف: لورا نبارُّ
 Laura Navarro. CONTRA EL ISLAM: LA VISIÓN DEFORMADA DEL :التوثيق األجنبي
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كتاب جريء، يطرح العديد من األسئلة الرضورية: هل 

اإلسالم دين بدائي وشاذ كما يقول أعداؤه، أم أنه حّل ملشاكل 

هل  املسلمني  نبي  اإلسالميون؟ محمد،  يؤكد  كما  اإلنسانية 

باًّ للسالم؟ ما هو  كان يدعو إىل العنف أم أنه كان مصلحاً ُمحرِ

الدور الذي لعبه علماء الدين يف املسار التاريخي لإلسالم؟ هل 

يمكننا الحديث عن إسالم غربي؟ هل اإلسالم والديموقراطية 

متوافقان؟ كل هذه األسئلة يطرحها الكاتب من خالل حواره 

مع د. منصور إسكوديرو، رئيس الجماعة اإلسالمية بإسبانيا 

ري اإلسالم يف إسبانيا.  وأحد أهم منظِّ

فرنثيسكو لوبيث باريوس، دون أن يكون مؤرِّخاً، يدخل 

غمار التاريخ مزوَّداً فقط بحقيبة وفضول الصحفي وطفولة 

الفرتة  هذه  إىل  بالحنني  ُمرتعة  وذاكرة  املغرب،  يف  عاشها 

التي قضاها يلعب ويتشاجر مع أطفال مسلمني ومسيحيني 

ويهود. صدرت له عدة كتب، حصل بعضها عىل جوائز أدبية 

قيِّمة. 

العلماء«  »مؤامرة  خالل  من  باريوس  لوبيث  يأخذنا   

إىل مرسح بعيد، لكنه مع ذلك مألوف يف املخيِّلة الجماعية: 

لت ملدة قرون،  إسبانيا، سيفاراد واألندلس، ثالثة مفاهيم شكَّ

الثقافات  تعايَش  والتسامح  بالتبادل  غذَّى  واحدا  جذرا 

تنتمي  أن  اآلن   اختارت  قد  إسبانيا  كانت  فإذا  لذا،  الثالث. 

إىل الحضارة املسيحية الغربية، ووضعت مسافات وحدوداً 

واضحة تفصلها عن الحضارة اإلسالمية، حرصاً منها عىل 

بجهد  بنتها  التي  املتغايرة«  القومية  »هويتها  عىل  الحفاظ 

خاللها  مورست  طويلة  قباً  حرِ تتجاهل  بذلك  فإنها  كبري، 

التفكري  هذا   أصحاب  أن  إال  األندلس.  يف  اإلسالم  شعائُر 

يصطدمون  عندما  يُتوهون  ما  رسعان  املحدود  األحادي 

بمشاريع  أو  القرطبية  الخالفة  كمعمار  صارخة،  بحقائق 

ثقافية أوروبية بحجم وضخامة مدرسة طليطلة للمرتجمني، 

فال يعرفون كيف بإمكانهم مواراة ماٍض متنوِّع تعلَّموا كيف 

يتجاهلونه، يدلُّ عىل أن الرشق والغرب قد مضيا -عىل مرِّ 

قرون- يدا بيد، يف شبه الجزيرة اإليبريية. ومع أن طمس آثار 

املايض جهد ال طائل منه، إال أن إرصار البعض عىل تأويل 

املايض فقط من منظور ذهنية »االسرتداد«-وهومصطلح يطلق 

عىل فرتة ما بعد طرد املسلمني من األندلس و »اسرتداد« إسبانيا من قرِبل 

املسلمني  بعد طرد  ما  فترة  على  يطلق  املسيحيني-مصطلح 

ال  املسيحيني.،  ِقبل  من  إسبانيا  »استرداد«  و  األندلس  من 

يسمح بتجاوز هذا الفكر الضيق.  

ويف هذا الصدد، يقول الكاتب أن إسبانيا، إذا ما أرادت 

فر وتلغي طريق الالتسامح الذي مشت  أن تنطلق من الصِّ

فيه طويالً، لتدخل منعطفاً آخر يقودها إىل احرتام اآلخرين 

املساواة  قدم  عىل  وجودهم  عن  للتعبري  مساحة  يف  وحقِّهم 

ذاكرة  نسيان  يشمل  أن  يجب  ال  الخيار  فهذا  غريهم،  مع 

إليها بالبنان وتشهد عىل تهجري  غري بعيدة، ما زالت تشري 

زرافات من املسلمني واليهود السيفرديني، ال ليشء إال بسبب 

بمجرد  تكتفي  أالّ  وعليها  اليهودية،  أو  اإلسالمية  هويتهم 

تمارين تدخل يف إطار التنميق اإلعالمي. فإذا كانت القناعات 

الدستور  احرتام  كان  وإذا  متجذِّرة  حقيقة  الديموقراطية 

ليس مجرَّد حرب عىل ورق، يجب أن تستعدَّ إسبانيا لتصفية 

حسابات ما زالت عالقة مع تاريخها: أوَّلها مع السيفرديني، 

لنقض امللوك الكاثوليك التحالف الذي ظلوا بمقتضاه حماة 

وكفالء لهم زهاء قرن من الزمن، وثانيها مع املوريسكيني، 

لنقض امللوك املسيحيني العهد الذي وقَّعوه يف »سانتا يف« مع 

اململكة النَّرصية يف غرناطة، الذي كان ينصُّ فيما ينّص عىل 

ضمان الحرية الدينية للمسلمني الذين لم يقبلوا بالهجرة بعد 

االستسالم.  

املتوسط  األبيض  البحر  لحوض  صورة  يرسم  الكتاب 

الثقافية  التأثريات  عن  بالحديث  ويبدأ  السادس،  القرن  يف 

والدينية النابعة من حضارات سابقة، لتأطري اللحظة التي 

هذه  من  بعضاً  سيتبنَّى  الذي  الجديد  الدين  فيها  سينشأ 

الجوانب ويضيف إليها قيماً أخرى جديدة. يتناول ببعض 

ع اإلسالم نحو الرشق  التفصيل سرية الرسول، ثم يتابع توسُّ

ر  ويذكِّ املجاالت  مختلف  يف  إسهاماته  ويراجع  والغرب 

بإنجازاته العظيمة، وأيضاً بالعوائق التي واجهها منذ البداية 

والتي ما يزال بعضها مستمراً إىل اآلن.  

يف إسبانيا، كان هناك تواصل وتبادل مستمر مع بربر 

املغرب من موحدين ومرابطني قدموا من أفريقيا، لكن كان 

هناك تواصل أكرب بني الساكنة األصلية والعربية، تمخضت 

هوية  الوقت  مرور  مع  اكتسبت  إسبانية-عربية  بؤرة  عنه 

خاصة بها، وأوجدت رصيداً ثقافياً مشرتكاً، برغم الخالفات 

التي كانت تنشب بني الفينة واألخرى، ُيَحلُّ بعضها بطريقة 

سلمية، وأخرى باللجوء إىل القوة. 

يطرح الكتاب أمام القارئ كربى اإلشكاليات التاريخية 

بالظاهر  التقيُّد  رضورة  اإلسالمي:  العالم  يف  نشأت  التي 

أو  طريق  رئييس  بشكل  الطقوس  اتباع  خيار  التأويل،  أو 

اإليمان الداخيل. كما يتطرق ملشكل ركود املجتمعات املسلمة 

يف الوقت الراهن والتحديات  التي ال تجد لها حلوال فعلية. 

وحول هذه النقطة، ينشأ بني الكاتب ومنصور إيسكوديرو 

يتصدَّره  هام،  حوار  بإسبانيا-  اإلسالمية  الجماعة  -ممثِّل 

سؤال جوهري: هل هناك إمكانية إسالم غربي؟ وهنا يعرتف 

د.إسكوديرو بأن املشاكل التي يواجهها العالم اإلسالمي حاليا 

بإمكانية  قناعته  يؤكد  أنه  إال  بسهولة،  معالجتها  يمكن  ال 

إسالم غربي يهتمُّ بمشاكل اإلنسانية املعارصة ويطوِّر نفسه 

من الداخل ملواجهة تحديات العرص، ويف هذا الصدد، يقول 

إيسكوديرو بأن هناك محاوالت ملسلمني غربيني  -بالتعاون 

جذرية  بتغيريات  للقيام  وأفريقيا-  الرشق  يف  مسلمني  مع 

وإيجابية تعني ُصلب اإلسالم.

مؤامرة العلماء: هل هناك إمكانية إسالم غربي؟

امل�ؤلف: فرانثي�صك� ل�بيث باّري��ص - عدد ال�صفحات: 323�ص - تاريخ الن�رش:  2008
 Francisco López Barrios. LA CONSPIRACIÓN DE LOS ULEMAS  :التوثيق األجنبي

Almuzara، Córdoba، 2008
اللغة: اإلسبانية

الحركات  بَدت  الوجيز،  غري  تاريخها  عن  النظر  بغض 
خالل  لإلسالم،  السيايس  بالتيار  يسمَّى  ما  أو  اإلسالمية  
دخلت  مىض.  وقت  أي  من  قوة  أكثر  األخريين،  العقدين 
كانت  فضاءات  مكتسحة   ملفت،  بنشاط  السيايس  املعرتك 
هات فكرية  تشغلها ربما قبل فرتة بسيطة تنظيمات وتوجُّ

ذات طابع علماني. 
رصفة،  غربية  نظر  وجهة  من  التيارات،  هذه  أن  ومع   
ُتصنَّف عىل أنها كلٌّ متجانس يحتلُّ فيه العنف دوراً محورياً، 
إال أن هذه الحركات السياسية التي تنطلق من قاعدة دينية  
رب عن ذاتها -يف  بة ومتنوعة، تعِّ ل، يف الواقع، حقيقة مركَّ تشكَّ
أغلب األحيان- وعىل عكس التصور الغربي-بطريقة سلمية.

د. وليد صالح الخليفة كاتب وباحث من أصل عراقي، 
أستاذ بجامعة ال أوتونوما بمدريد  ورئيس قسم اللغة العربية 
جامعة  يف  واآلداب  الفلسفة  كلية  يف  اإلسالمية  والدراسات 
ل ومعمَّق  مدريد املستقلة، يقوم يف هذا الكتاب بتحليل مفصَّ

ل اإلسالم السيايس.  لهذه التيارات والتنظيمات التي تشكِّ
الحركات  هذه  بها  قامت  التي  العنف  أعمال  سلسلة 
املتطرِّفة، خالل السنوات األخرية، جاءت بمثابة صفارة إنذار 
لألنظمة الغربية، وزادت من قلق املجتمعات املسلمة والغربية 
لة يف الوقت ذاته الذريعة املناسبة لبعض  عىل حد سواء، مشكِّ
الحكومات لنهج سياسات وقائية أكثر منها تعسفية، بحجة 
هذه  بأن  الكاتب  ر  يذكِّ الصدد،  هذا  ويف  التطرف.  مواجهة 
قد تركت  الرَّنان،  الغربي  الخطاب  العنيفة، وبرغم  األعمال 
باإلسالم   تدين  مجتمعات  يف  أيضاً  تمحى  ال  التي  بصمتها 
هذه  بني  ولَّد  الذي  الشأن  تمييز،  دون  اإلرهاب  يد  طالتها 
الشعوب إحساساً بالرفض تجاه هذه الحركات، وهذا يعني 
حتى  وال  بدعم  تحظى  ال  عامة،  بصفة  التيارات،  هذه  أن 

بتعاطف شعبي يف البلدان اإلسالمية.
اإلسالم  أن  إىل  صالح  وليد  د.  يشري  أخرى،  جهة  من 
إىل  باإلضافة  السياسة  من  عالية  جرعة  يعتمد  الراديكايل 
التي  الدواعي  أن  عىل  يؤكد  ثمَّ،  ومن  بسيطة،  دينية  جرعة 
وإنما  دينية  ليست  هي  التنظيمات  من  النوع  هذا  تحرِّك 
سياسية بحتة، لذلك فهي ترضب أينما وحيثما سنحت لها 
رسم  عند  نوع،  أي  من  اعتبارات  أو  تمييز  دون  الفرصة  
اإلسالمية  الحركات  بعض  أن  إىل  أيضاً  ويشري  أهدافها. 
تتمتع بها يف ظل  التي ال  الحرية  املتطرفة تستغل مساحة 
األنظمة العربية اإلسالمية، والتي تسمح بها األنظمة الغربية، 

الدعائم  وأحد  مرشوعا  أمرا  السيايس  النشاط  تعترب  التي 
األساسية للديمقراطية، وتخول ألي كيان كان حق التعبري 
عن نفسه بالشكل الذي يتصوره مالئماً، ما لم يكن يف ذلك 

التعبري مساساً بمصلحة وأمن الدولة.
يقوم الكتاب بتحليل دقيق ومعمَّق للتطرف اإلسالمي، من 
اإليديولوجي  الوعاء  خالل مستويني: املستوى األول يتناول 
الذي يستمد أصوله من كبار املفكرين اإلسالميني املعارصين، 
بدورهم،  والذين،  والخميني،  قطب   وسيد  البنا  كحسن 
ينطلقون من نصوص تراثية ألعالم ورموز دينية كابن حنبل، 
ح املفاهيم التي  وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. ثم يوضِّ
يرتكز عليها الفكر اإلسالمي السيايس والتي تتلخص يف أربعة 
العالم،  ه ويسود  يوجِّ أن  الذي يجب  اإلسالم،  أسس: كونية 
إسالمية،  قيادة  إىل  يحتاج  الذي  اإلسالمي  العالم غري  جهل 
لم، الذي  الجهاد املرشوع ضد »الجهل« و»الكفر«، وأخرياً، السِّ
سيأتي كنتيجة لتطبيق املفاهيم السالفة الذكر، لكي تعيش 

اإلنسانية جمعاء يف ظل العدالة االجتماعية واملساواة. 
الحيثيات  عىل  الضوء  يسلِّط  للكتاب،  الثاني  املستوى 
االجتماعية- االقتصادية التي قد تدفع جماعات أو أفراد إىل 
تبني مواقف متطرفة، باسم اإلسالم، تجاه أنظمة سياسية  

أو حكومات أو أحزاب أو إيديولوجيات تبتعد فكرياً ومنهجياً 
عن هذا الفكر، خاصة الغرب باعتباره العدو األول، بما أنه 

بدافع عن قيم ومصالح نقيضة.
التاريخية  األحداث  الكتاب  يتناول  أخرى،  جهة  ومن   
التيارات  وضع  تعزيز  يف  أثر  لها  كان  التي  والسياسية 
واالنقالب  إيران   يف  اإلسالمية  كالثورة  املتطرِّفة،  اإلسالمية 
الجزائرية   االنتخابات  نتائج  السودان  وإلغاء  العسكري يف 
يف 1992، وظهور تنظيم القاعدة، لينتقل فيما ييل إىل دراسة 
الظرف االجتماعي السيايس للعالم العربي اإلسالمي، الذي 
يشكل الذريعة املثىل للتطرف اإلسالمي، حيث يعتمد يف دعم 
فكره عىل بعض الحقائق التي يعاني منها الواقع العربي، 
بشكل فعيل، كاستبداد الحكومات العربية واإلسالمية بصفة 
أفغانستان  عىل  الحرب  اإلرسائييل،  العربي  الرصاع  عامة، 
للمرأة املسلمة،  األمية والوضع االجتماعي املرتدي  والعراق، 

وضعف اقتصاد هذه الدول.
يذهب د. وليد صالح كذلك إىل أن فشل القوى الليربالية 
واالشرتاكية والقومية يف تنفيذ برامجها السياسية داخل العالم 
العربي واإلسالمي، والذي خلَّف إحباطاً كبرياً بني املواطنني، 
ربما يكون قد أسهم إىل حدٍّ كبري يف ترسيخ وتجذر التيارات 
الدينية املتمثلة يف األحزاب والجماعات اإلسالمية التي أخذت 
املبادرة مستغلة الفراغ الناتج عن عدم وجود بدائل أخرى 
َح نفسها كبديل أوحد قادر عىل إنقاذ املنطقة من حالة  لرتشِّ

التدهور التي يعيشها. 
ص الكاتب أيضاً حيِّزاً مهّما للحديث عن اإلسالم  يخصَّ
وما  سبتمرب   11 من  انطالقا  بالغرب،  عالقته  يف  السيايس 
سمِّي بمكافحة اإلرهاب، والذي كان من شأنه أن يخلق فوىض 
عاملية، ومروراً بآخر مبتكرات اإلدارة األمريكية  السياسية، 
التي اتخذت مسمَّى »الرشق األوسط الكبري«، متطرِّقاً لنتائجه 

الكارثية عىل املنطقة، هذا من جهة. 
من جهة أخرى، يتناول سياسة استغالل الدين وأدلجة 
اإلسالم من طرف التيارات العنيفة بدعوى التصدي للتأثري 
الغربي يف الدول املسلمة، ثم يفرد بعد ذلك فصالً يستقرئ 
فيه  ظاهرة العمليات االنتحارية ويخصُّ بالتحليل األسباب 
الكامنة وراء إضفاء البعض صبغة »الشهادة« عليها، بينما 
يعتربها البعض اآلخر إجراماً يكون منفِّذه مجرد أداة مطوَّعة 

يف يد اإلرهاب.
ينتهي الكتاب بجرد ألهم املجموعات اإلسالمية السياسية، 
ل  مع مرسد ألهم املصطلحات، مما يتيح للقارئ فرصة تأمُّ
التيارات اإلسالمية يف  التي تتمتع بها  هذه الرتكيبة املعقَّدة 
الوقت الحايل، فضالً عن قراءة موضوعية، بعيدا عن األحكام 
املطلقة  أو ضبابية اإلعالم ، لكل ما هو حقيقة أو وهم يف واقع 

هذه الحركات.

الجناح الراديكالي لإلسالم: اإلسالم السياسي - حقيقة ووهم
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الدكتورة  األستاذة  كتبته  ما  أفضل  من  الكتاب  ُيعترب 

باتريشيا كرون والكتاب يتكون من 22 فصل حيث تتناول 

إىل  باإلضافة  اإلسالم  يف  السيايس  الفكر  بالتحليل  املؤلفة 

الترشيعات ذات الطابع الديني منذ مطلع اإلسالم يف القرن 

السابع امليالدي وحتى العصور الوسطى. كما تشري املؤلفة 

يف ثنايا الكتاب إىل تأثري الفكر السيايس اليوناني والفاريس 

مجرد  يكن  لم  اإلسالمي  املجتمع  أن  مؤكدة  اإلسالم  عىل 

قافلة يقودها الخليفة أو اإلمام. 

أنه ال يوجد فكر إسالمي سيايس موحد  املؤلفة  وترى 

اإلسالم  ألن  أُحادية  إسالمية  سياسية  عقيدة  توجد  وال 

السيايس أكثر تعقيداً من ذلك وهكذا استطاعت املؤلفة أن 

تدحض كل ادعاءات اإلسالميني املحافظني وأعداء اإلسالم 

املعارصين الذين يضعون جميع أفكار اإلسالم السيايس يف 

بوتقة واحدة. 

املذاهب  املؤلفة  تستطلع  الكتاب  من  األول  الجزء  ويف 

اإلسالمية الدينية املختلفة كما تشري إىل الخالفات السياسية 

مرور  بعد  اإلسالمي  املجتمع  داخل  تنامت  التي  والدينية 

املؤلفة  تشري  الصدد  هذا  ويف  اإلسالم.  ظهور  عىل  قرنني 

نادت  التي  والفلسفية  والدينية  السياسية  األفكار  إىل 

واملعتزلة  الشيعة  مثل  املتعددة  اإلسالمية  الجماعات  بها 

اإلسالمية  والحركات  التيارات  من  وغريهم  والزيديني 

املعروفة. 

بالتحليل  املؤلفة  تتناول  الكتاب  من  الثاني  الجزء  ويف 

والدراسة أدبيات اإلسالم السيايس كما وردت يف الدراسات 

دراسة  عىل  الجزء  هذا  اشتمل  كما  واليونانية،  الفارسية 

وافية للفكر السني وفكر الطائفة اإلسماعيلية منذ القرن 

التاسع إىل القرن الثالث عرش. 

أما الجزء الثالث من الكتاب فيتناول وظائف الحكومة 

املسلمني  وعالقات  واملجتمع  الحرية  ومفاهيم  اإلسالمية 

بغري املسلمني وبأهل الذمة. ويف هذا الجزء تستطلع املؤلفة 

وجهة نظر جميع املذاهب والطوائف اإلسالمية تجاه العديد 

من القضايا السياسية والدينية واالجتماعية. 

ويعترب الجزء الثالث وخاصة الفصل الذي يتناول دور 

الحكومة يف اإلسالم وطبيعة الحكم داخل املجتمع اإلسالمي 

أهم  من  اإلسالمية  الرشيعة  بتطبيق  تتعلق  التي  واملسائل 

الفصول يف هذا الكتاب. 

الذي  الفصل  الدراسة  هذه  يف  املهمة  الفصول  ومن 

وبالطوائف  األخرى  بالشعوب  املسلمني  عالقة  يتناول 

املتعددة داخل املجتمع اإلسالمي. 

ففي هذا الفصل تناقش املؤلفة مفهوم »الحرب املقدسة 

املؤلفة باإلمربيالية  انعكاسا ملا أسمته  /الجهاد« باعتباره 

اإلسالمية والتي ُتوجد مربرات للغزو اإلسالمي والفتوحات 

اإلسالمية. كما تتناول املؤلفة العديد من القضايا الجدلية 

عىل  اإلسالم  وحكم  املسلمني  غري  يف  اإلسالم  رأي  ومنها 

أدياناً   واعتنقوا  اإلسالم  تركوا  الذين  أو  عنه  املرتدين 

أخرى.

 كما ناقشت املؤلفة رأي الرشيعة اإلسالمية يف املسلمني 

اإلسالمية وخرجوا عىل  الدينية  السلطة  تمردوا عىل  الذين 

امللة ولذلك وجبت الحرب ضدهم. 

الشاملة  الدراسة  هذه  يف  املؤلفة  استطلعت  ولقد 

األفكار السياسية والدينية التي كانت سائدة يف املجتمعات 

األندلس.  ويف  آسيا  وأواسط  األوسط  الرشق  يف  اإلسالمية 

بني  مقارنات  لعقد  واآلخر-  الحني  بني   – املؤلفة  وسعت 

أو  األوروبي  السيايس  والفكر  اإلسالمي  السيايس  الفكر 

تاريخية  رسدية  لتقديم  محاولة  يف  الفاريس  أو  اليوناني 

ذات دالالت عاملية. 

ويرى بعض النقاد أن هذا الكتاب يحتوي عىل معلومات 

يف  املتخصصون  سوى  يفهمها  ال  معقدة  وأفكار  مهمة  

املؤلفة  أن  آخرون  نقاد  يرى  بينما  اإلسالمي.  التاريخ 

غري  القارئ   تهم  ال  كثرية  تفاصيل  يف  القارئ  أغرقت 

املتخصص ويرى قلة من النقاد أن املؤلفة كان يجب عليها 

أن تركز عىل رشح طبيعة الترشيعات اإلسالمية التي أثرت 

عىل الفكر السيايس يف اإلسالم بدالً من الغوص يف تفاصيل 

لجأت  حيث  القارئ  أرهقت  تاريخية  وأحداث  فلسفية 

بعض  عىل  كدليل  األشعار  من  العديد  اقتباس  إىل  املؤلفة 

األفكار السياسية التي سادت يف العصول اإلسالمية. 

يف  السيايس  الفكر  تناول  قد  الكتاب  أن  من  وبالرغم 

لم  الدراسة  أن  إال   1250 عام  إىل   650 عام  من  اإلسالم 

تتناول جميع جوانب أفكار اإلسالم السيايس. وعىل سبيل 

إبان  السيايس   اإلسالم  دور  املؤلفة  تستطلع  لم  املثال 

الخالفة األموية حيث رأى األمويون أنهم أحق بالخالفة من 

غريهم من ورثة الرسول. 

لم  العباسية  الخالفة  إبان  السياسية  السلطة  أن  كما 

ذكرت  مثلما  الخليفة  عاتق  عىل  تقع  مطلقة  سلطة  تكن 

املؤلفة وإنما كانت هناك جماعات معارضة عديدة. ويرى 

بعض النقاد أن املؤلفة فشلت يف فهم األفكار التي وردت 

يف كتابات »الفارابي« حيث أكدت أن الفارابي من املؤلفني 

أن  النقاد  معظم  وُيجمع  أفكارهم.  فهم  يصعب  الذين 

املؤلفة حاولت فرض رؤيتها لإلسالم السيايس عىل القارئ 

دون ترك مساحة لآلخرين كي يعرضوا  آراءهم.

حكم الله: الحكومة واإلسالم

املؤلف: باتريشيا كرو - عدد الصفحات: 462ص - تاريخ النرش: 2004 
 Patricia Crone. God’s Rule - Government and Islam: Six Centuries of :التوثيق األجنبي 

Medieval Islamic Political Thought. New York: Columbia University Press. 2004
اللغة : اإلنجليزية

مؤلف هذا الكتاب مؤّرخ وأستاذ جامعي يف التاريخ وعلم 
االجتماع، صاحب مؤلف رائد بعنوان »ما هو اإلسالم«، وآخر 
واسعة  بشعبية  حظي  طفلتي«،  إىل  اإلسالم  »تقديم  بعنوان 
لدى القرّاء. وهو هنا، يطمح إىل توفري أكرب مقدار ممكن من 
املعلومات والحقائق التاريخية التي تساعد القارىء الغربي عىل 
فهم ظاهرة اإلسالم، بعيداً عن التداعيات الراهنة، أو باألحرى 
التشوهات، التي نجمت عن اقرتان اإلسالم يف أذهان أبناء الغرب 

بأعمال التطرف والتعصب واإلرهاب.
إىل  بدورها  تنقسم  فصالً،   20 إىل  ينقسم  والكتاب 
موضوعات فرعية، وتبدأ بتمهيد يعلل خيارات املؤلف املنهجية، 
يف االتكاء عىل الحقائق التاريخية املبكرة ليس خالل سنوات 
اإلسالم األوىل فحسب، بل كذلك يف قراءة مشهد املنطقة اإلجمايل 
قبل فجر النبوة وانطالق الدعوة. فاملسلمون، منذ سنة 632 
حني تويف الرسول وحتى سنة 762 حني تأسست مدينة بغداد، 
يف  العربية،  الجزيرة  حدود  خارج  يقع  شاسع  بعالم  احتكوا 
نطاق املتوسط كما يف آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا ميدان هائل 
تحتشد فيه أقوام وديانات وتواريخ طويلة معقدة، يستعرض 
إنجازاتها،  املؤلف خصائصها ضمن مقاربة جغرافية، مثمناً 
ومناقشاً آثار احتكاك املسلمني بها، من وجهة إيجابية وأخرى 

سلبية.
وهو يرى أن سنة 636، تاريخ الفتح اإلسالمي ملدينة دمشق، 
محطة حاسمة بالنسبة إىل عالم ظّل رومانياً زمناً طويالًً، ثّم 
كّف بعدئذ عن االنتماء إىل روما. بقايا هذه اإلمرباطورية حافظ 
عليها جوستينيان يف القسطنطينية، وبعض الربابرة والجرمان 
والرتك يف تخوم أوروبا وسهولها، عرب نهرَْي الدانوب والراين، 
وصوالً إىل البلقان. يف شمال ما تبقى من هذه اإلمرباطورية، كان 
يناوشون ملوك بيزنطة يف أصقاع سورية وفلسطني  الفرس 
ومرص، ولن يطول الوقت حتى تتهاوى ممالكهم تحت رضبات 

الفتوحات اإلسالمية الظافرة.
منذ  كانت،  األصقاع  تلك  أّن  إىل  اإلشارة  املؤلف  يهمل  وال 
من  شطر  ضّد  واسعة  سجاالت  شهدت  قد  الخامس،  القرن 
املسيحية مناهض للقسطنطينية، هو املذهب النسطوري الذي 
انطلق من اإلسكندرية وأنطاكية، وتناول شخصية املسيح وما 
إذا كان برشاً أم إلهاً، وأسفر عن قرارات زجرية اتخذها ضّده 

مجمع نيقية سنة 325.  أما يف إيران فقد توجب عىل اإلسالم 

تقوم  كانت  واملانوية،  املزدية  مثل  أخرى،  عقائد  يجابه  أن 

عرفانية  بوذية  وأخرى  األوىل،  الحالة  يف  أسس زردشتية  عىل 

)غنوصية( يف الحالة الثانية.

قبل  آسيا  مشهد  لدراسة  خاصاً  فصالً  املؤلف  ويعقد 

من  الثاني  للطور  مرسحاً  تكون  سوف  التي  هذه  اإلسالم، 

ورصاعات  سكنى  ميدان  قبلئذ  وكانت  اإلسالمية،  الفتوحات 

والهند  إيران  الشمال، وجيوش  من  القادمني  الرببر  أو  البداة 

واملتوسط. وقبل مجيء اإلسكندر األكرب، واستيطان السالجقة 

يف آسيا، كان الفرس األخمينيون قد سيطروا عىل املنطقة بعد 

أن هّزوا أركان أثينا وبلغوا نهر األندوس. وتلك هي األحقاب 

التي سوف تتيح والدة ثقافة هندو ـ إغريقية، وَتَعاُقب املمالك 

ال  وبالطبع،  م.   30 السنة  وحتى  املسيحية،  قبل  واملذاهب 

يتجاهل املؤلف مملكة تدمر العربية، التي قامت عىل الحدود 

السورية،  الصحراء  قلب  الفارسية ويف  لإلمرباطورية  األخرى 
أن  قبل  الثالث،  القرن  نهاية  عند  األمد  قصري  مجداً  وشهدت 
تدّمرها روما فتختفي معها واحة عربية ظلت محّط القوافل 

طيلة 300 سنة.
يف الفصل الخاص بجزيرة العرب يسعى املؤلف إىل إضاءة 
ما يسميه »التاريخ املنيس«، فيتقىص هوية أولئك العرب الذين 
أرجاء  من  والكثري  السابع،  القرن  يف  آسيا  وجه  سيغرّيون 
وال  دخالء  ليسوا  العرب  أّن  عىل  يشدد  وهو  بعدئذ.  املعمورة 
وافدين جدداً إىل املنطقة، فهم عاشوا يف جوار الهالل الخصيب، 
النهرين، منذ آالف السنني.  ويف محاذاة إمرباطوريات ما بني 
لقد أنشأوا مملكة األنباط، وأقاموا يف ذرى جبال اليمن ممالك 
العرب  »بالد  لقب  عليها  استحقوا  مزدهرة،  وتجارية  زراعية 
ويضعف  تدريجياً،  ثرواتهم  تتدهور  أن  قبل  السعيدة«، 
اإلسالم،  فجر  مع  التاريخي  موعدهم  انتظار  يف  سلطانهم، 

خاصة منطقة الحجاز عىل الشاطىء الغربي لشبه الجزيرة.
توجهوا  قد  الجنوب  عرب  من  الكثري  كان  االثناء  تلك  يف 
صوب الشمال، وانضوت قبائل عديدة يف كنف اإلمرباطوريتني 
تتجول  أخذت  البداة  من  أخرى  قبائل  والفارسية.  البيزنطية 
يف أرجاء سورية وفلسطني وبالد ما بني النهرين، ولن يطول 
لهجات معينة دون  بهيمنة  الحركة  الوقت حتى تسمح هذه 
الٍسرَي  احتوت  التي  املشرتكة  اللغة  إىل  أقرب  صارت  سواها، 
الشعبية واملالحم وقصائد الشعر ومفردات التجارة والصكوك 
واألحالف. وباستقرار اللغة املشرتكة بات كّل يشء جاهزاً، كما 

يقول املؤلف، ملجيء نبّي يهدي العرب إىل ديانة جديدة.
وصف  يف  مكثفة  فصول  سلسلة  علييل  رشدي  وينجز 
شخصية الرسول، والخلفاء الراشدين، والفتوحات، والخالفتني 
وحركات  الداخلية  املشكالت  ومجموعة  والعباسية،  األموية 
بأركان  تعصف  أخذت  التي  واالنفصال  والتمرد  اإلنشقاق 
الدولة. ويتوقف ملياً عند منعطفات كربى، مثل نسخ القرآن 
الكريم، وصك العملة العربية، وصعود أنشطة الفقه والكالم 
ويف  والرتجمة، وسواها.  والفلسفة  العلوم  وازدهار  والتأليف، 
يسّميه  ما  يستعرض  وخالصة،  خاتمة  بمثابة  أخري،  فصل 
»الصيغة اإلسالمية« التي أتاحت لوالية مسلمة يف إسبانيا أن 
تنتمي إىل العالم املسلم، بالرغم من كل مظاهر االختالف الديني 

والتباعد الثقايف.
أعالم  وكّشاف  مفصلة،  بخرائط  كتابه  املؤلف  يدعم  وإْذ 
غني، فإن نقص املراجع العربية، بل اقتصارها يف الواقع عىل 
املراجع الفرنسية وحدها تقريباً، ُيفقر بعض خالصات الكتاب، 

ولكنه ال ُيفقدها الكثري من قيمتها يف الجوهر.

بزوغ فجر اإلسالم

امل�ؤلف: ر�صدي عليلي  - عدد ال�صفحات: 358�ص - تاريخ النرش: 2004 
Rocgdy Alili. L’ Eclosion de l’ islam. Editions Dervy، Paris 2004  :التوثيق األجنبي

اللغة : الفرنسية
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يقول إدوارد سعيد يف تعريفه بكتاب مكسيم رودنسن 

بالغ  رودنسن  »موضوع  نصه:  ما  اإلسالم«  نبي  »محمد 

وسواء  أوانه.  يف  يأتي  وبالطبع  تحدياً،  ويشكل  الصعوبة، 

كتاب  أن  ال، فال شك  أم  تأويله حياة محمد  مع  املرء  اتفق 

الربوفيسور رودنسن هو أهم عمل غربي معارص عن النبي، 

وينطوي عىل قراءة أصيلة«.

ومكسيم رودنسن هو واحد من أبرز الباحثني يف تاريخ 

التطبيقية  املدرسة  يف  دّرس  اإلسالمي،  واملجتمع  اإلسالم 

للدراسات العليا يف السوربون. وتشمل قائمة كتبه األخرى: 

الذي صدرت  والرأسمالية«،  و»اإلسالم  والعرب«،  »إرسائيل 

طبعته العربية عن دار الطليعة يف بريوت سابقاً.

يقع كتاب »محمد نبي اإلسالم« يف سبعة فصول مطولة 

تغطي أكثر من ثالثمائة وخمسني صفحة. وتضم عناوين 

فصوله : »تقديم عالم«، »تقديم أرض«، »مولد نبي«، مولد 

فرقة«، »النبي املسلح«، »مولد دولة«، »االنتصار عىل املوت«.

وبالرغم من أن الكتاب سبق أن صدر عام 1971، فإن 

زيادات  عىل  تنطوي   2002 عام  الصادرة  الجديدة  طبعته 

كثرية فضالً عن مقدمة جديدة للكتاب، وخاتمة جديدة هي 

مع  الفرنسية  »الفيغارو«  صحيفة  أجرته  حوار  عن  عبارة 

املؤلف بعد الهجمات عىل »مركز التجارة الدولية«.

السرية  حياة  لوقائع  النقدي  بتناوله  أنه  رودنسن  يعي 

النبوية قد يثري حساسية املسلمني. ولهذا فهو يف الجديد الذي 

يضيفه لهذه الطبعة يدعو املسلمني إىل أن يميزوا بني آليات 

النقد التاريخي وآليات الدعوة اإليمانية، فيقول:

»أدعو قرائي من ذوي الخلفية اإلسالمية إىل أال يسارعوا 

باتهامي بالجهل وضعف اإليمان إذا وجدوا أن الوقائع التي 

أو مبالغة  التاريخ هي موضع نزاع  يعدونها ثابتة رّسخها 

التاريخ  يف  كما  العلمي،  املوقف  ألن  التالية.  الصفحات  يف 

الروماني أو تاريخ الكتاب املقدس، ال يبدأ قرار قبول يشء 

يمكن  صحيح  مصدره  أن  ثبت  إذا  إال  واقعة  باعتباره  ما 

االطمئنان إليه. وهذا يعني أن عدداً من األحداث التي اعتقد 

مؤرخو الفرتة ما قبل النقدية أنها راسخة عىل نحو ثابت ال 

بد أن تعد خرافية، مزوقة، أو يف األقل ذات مصداقية مشكوك 

فيها. وال عالقة لهذا املنهج باالستعمار واملركزية األوروبية. 

وقد أدرك علماء املسلمني يف القرون الوسطى الحاجة إىل 

مثل هذا املوقف النقدي، لكنهم لم يمتلكوا الوسيلة لتطبيقه 

أما  بحق.  دقيق  منهج  إىل  تطويره  وال  نسقي  نحو  عىل 

الباحثون األوروبيون فقد مضوا قدماً يف هذا االتجاه، وُطبِّقت 

جهودهم النقدية األوىل عىل تاريخهم الخاص. وربما استمد 

الشعوب غري  تجريد  الخبيث من  الرضا  من  بعضهم شيئاً 

األوروبية هكذا من الخرافات املنمقة. ويستحق هذا املوقف 

اللوم، لكنه ال ينفي مبدأ التناول النقدي للمصادر، الذي هو 

مطلب عام للدراسة العلمية«.

ومثلما يعي رودنسن يف تقديمه حساسية التناول النقدي 

التناول  حساسية  الخاتمة  تعي  التأسييس،  الديني  للشأن 

النقدي للشأن املعارص. فجواباً عما إذا كان رودنسن يعتقد 

عدواً  لهما  وأن  النسب،  يف  يشرتكان  والشيوعية  اإلسالم  أن 

أدري  »لست  قائالً:  رودنسن  يجيب  الرأسمالية،  هو  واحداً 

ما إذا كان هذا أمراً يمكن قوله فعالً. فاإلسالم والرأسمالية 

ظاهرتان تقعان عىل مستويني مختلفني. وهما يختلفان حتى 

يف جوهرهما. الرأسمالية هي بنية من العالقات االقتصادية، 

وكذلك املشاركة يف تلك املنظومة. أما اإلسالم، فهو كما قلت، 

أشياء كثرية مرة واحدة، ولكن مع األحداث األخرية، ربما قوي 

اإلغراء بمساواته لنوع من الرببرية. وهذا ما يجب مقاومته 

بوضوح، ألن اإلسالم أيضاً هو الكلمات املحلقة لكبار مفكري 

املسلمني. وقد عرف واحد من أساتذتي، هو لويس ماسنيون، 

كنوز  أي  اإلسالمية،  بالتقوى  تشبع  كاثوليكياً  كان  الذي 

عظيمة تدخرها املستودعات الفكرية لإلسالم«.

محمد نبي اإلسالم

امل�ؤلف : مك�صيم رودن�صن  - عدد الصفحات : 366ص - تاريخ النرش : 2002 
 Maxime Rodinson. Muhammad Prophet of Islam  :التوثيق األجنبي

Tauris Parke Paperbacks، 2002
اللغة : اإلنجليزية

هدايات إسالمية: هويات دينية خالل اإلسالم المتوسطي

املجموعات  أو  األفراد  قيام  سريورة  وهو  الديني،  اإلهتداء 

ومادية  اجتماعية  وعادات  وشعائر  ديني  يقني  يف  بالدخول 

مختلفة عن تلك التي ولدوا فيها، سمح أوالً ببناء هويات ثقافية 

واجتماعية وسياسية يف إسالم حوض البحر األبيض املتوسط، 

وهو منطقة مفّضلة لدراسة تشكيل الجماعات اإلثنية والدينية، 

عن  املشرتك، فضالً  وتعايشها  بينها،  فيما  التفاعالت  وتحليل 

توتراتها ونزاعاتها عىل مّر القرون. وكانت هدايات إىل اإلسالم، 

طوعية أو قرسية، قد نشأت خالل القرون التي أعقبت الفتح 

نهاية  مع  األمم،  ـ  الدول  ظهور  وحتى  اإلسالمي  ـ  العربي 

االستعمار واإلمرباطورية العثمانية.

مرسيدس غارثياـ  أرينا، محررة الكتاب، هي مديرة أبحاث 

مؤرخة  وهي  مدريد،  يف  العلمية  لألبحاث  األعىل  املجلس  يف 

شبه  يف  املسلمة  واألقليات  واألندلس  املغرب  بتاريخ  مختصة 

»بني  بعنوان  كتاب  إصداراتها  أبرز  وبني  اإليبريية،  الجزيرة 

اإلسالم والغرب«، وآخر عن محاكم التفتيش، وثالث عن شخصية 

أحمد املنصور، ورابع مهم بعنوان »شتات األندلسيني«. وهي 

تقّر، منذ مقّدمة كتابها الذي نعرض له، أنها اختارت تقسيماً 

تقليدياً يعتمد التحقيب الزمني )العصور الوسطى أو القرون 

الثالثة األوىل من اإلسالم، والعصور الحديثة ويف عدادها أحقاب 

اإلستكشاف واألنوار واالستعمار، ثّم الطور املعارص والراهن(. 

يف الجزء األول تكتب جيوفانا كاالسو عن رسديات اإلهتداء 

إىل اإلسالم لدى بعض أهل البرصة، كما يرويها »كتاب الطبقات« 

األبحاث  الكثري من  اعتمادها عىل  إىل  البن سعد، ولكنها تشري 

الغربية التي سبقتها إىل هذا الجانب يف الكتاب. وبعد ان تعرض 

لحاالت اهتداء منتقاة، معظمها تّم يف حرضة الرسول وبتأثري 

من شخصيته، تميّز بني جنسيات اإلهتداء )بني عرب وأفارقة(، 

وجغرافيته، ودالالت هذه اإلعتبارات. دافيد فارسشتاين يناقش 

اهتداء اليهود خالل القرون الخمسة األوىل بعد ظهور اإلسالم، 

متطرقاً إىل الرأي القائل بأّن قلّة من اليهود اهتدوا إىل اإلسالم 

بالقياس إىل املسيحيني وسواهم، ملّحاً عىل رضورة املزيد من 

تحليل هذه األطروحة، ورضورة العودة إىل مراجع أصلية غري 

تقليدية.

أّنا فرنانديز فيليكس تبحث يف أوضاع أطفال تّمت هدايتهم 

إىل اإلسالم ضمن ظروف معينة، هي حالة الرّدة، ووقوع ذويهم 

يف األرس، وتعود إىل مرجع رشعي هو »املستخرجة« أو »العتبية«، 

نسبة إىل أبي عبد الله محمد العتبي، يف األندلس. كاميال أدانغ 

الدين  ضمن  مذهب  إىل  مذهب  من  اإلنتقال  موضوع  تختار 

اإلسالمي الواحد، أو »اإلهتداء الداخيل« يف عبارة أخرى، وتميّزه 

الفقيه  مثال  وترضب  آخر،  دون  مذهب  اختيار  مسألة  عن 

وجيه الدين الواسطي الذي كان حنبلياً، ثّم انتقل إىل الحنفية، 

وبعدها الشافعية. وهنالك، بالطبع، املثال الخاّص البن حزم، مع 

املذهب املالكي والشافعي والظاهري. ويف أقسام الحقة، تكتب 

أنا إيشيفاريا أرسوغا عن اهتداء الفرسان املسلمني يف قشتالة إىل 

الديانة املسيحية، عند نهايات الحملة العسكرية املسيحية ضّد 

غرناطة، وكان الفتاً أنهم ُقبلوا بعدئذ يف سلك الحرس امللكي، بناء 

عىل أوامر مبارشة من خوان الثاني ملك قشتالة.

الجزء الثاني من الكتاب يشارك فيه دومنيك دو كورسيل، 

الذي يكتب عن اهتداء آدم نويرس إىل اإلسالم يف القرن السادس 

آرائه  بسبب  الكنيس  اإلضطهاد  من  خشيته  أّن  وكيف  عرش، 

امتزجت بتعطشه إىل حقائق كونية أخرى غري تلك التي كانت 

العريض  املشهد  يناقش  برنار فنسان  توّفرها.  األنوار  أحقاب 

عرش.  السابع  القرن  إسبانيا  يف  الهداية،  إزاء  املسلمني  لحال 

ويتابع ج. وايغرز حاالت اهتداء األوروبيني إىل اإلسالم يف املغرب، 

والكتابات اإلشكالية للموريسكيني. 

تصفه  ما  إىل  اإلشارة  تجري  املساهمات،  هذه  سياق  ويف 

املصادر العربية بـ»العلج«، أي املرتد الذي يتعاون مع األعداء، 

قبل  من  اهتدوا  مسيحيني  بني صفوف  ضمن ظاهرة شاعت 

طرد  من  اعتباراً  األصلية،  ديانتهم  إىل  عادوا  ثّم  اإلسالم،  إىل 

املوريسكيني املغاربة، وخالل الفرتة بني 1500 و1750.  

الجزء الثالث  يشارك فيه برنار هيربجر، عن الحدود اإليمانية 

الجماعات  عالقة  عن  فالنيس،  ولوسيت  والغرب؛  الرشق  بني 

أبيكاسيس،  وفردريك  املتبادل؛  اإلهتداء  سياقات  يف  الدينية 

عن الهدايات الدينية والهويات الوطنية يف مرص، مطلع القرن 

يف  التبشريية  البعثات  عن  زدانوفسكي،  وجريزي  العرشين، 

منطقة الخليج العربي؛ وسلفاتوري بونو، عن اإلهتداء إىل اإلسالم 

يف املرحلة الكولونيالية؛ وكلري موراديان، عن استقبال اإلسالم 

يف أرمينيا، خالل اإلمرباطورية العثمانية؛ وسليم درنجيل، عن 

الهداية إىل اإلسالم بوصفها دعامة للهوية عند األكراد اليزيدية؛ 

ويختتم زدانوفسكي بماّدة عن اهتداء املهاجرين البولنديني يف 

تركيا العثمانية.

لكن هذه الدراسات ال تتناول الهدايات إىل اإلسالم فحسب، 

بل كذلك صورة اإلهتداء املثرية، ومسألة اإلرتداد، واإلهتداء من 

الجماعة.  االنتماء إىل  أنساق  دين ثانوي إىل آخر، واستكشاف 

املسلم،  عليها  يتبدّى  التي  املختلفة  النماذج  تحليل  يتّم  كذلك 

املؤمنني،  جماعة  صّف  داخل  واإلقصاء  القبول  وسريورات 

دينية  مجموعات  فيها  تشرتك  التي  اإلجتماعية  واملمارسات 

متباينة، واسرتاتيجات املهتدين يف التنازل أو املساومة، والتظاهر 

الزائف باإلهتداء أو اإلنتساب إىل حركات دينية محددة أو ذات 

واملنجاة  الخالص  عن  بحثاً  بوصفها  والهداية  طائفي،  طابع 

الفردية، إىل جانب التحوّل الروحي.

والجنسيات املختلفة للمشاركني يف الكتاب تغني جوانبه من 

جهة أوىل، كما أنها تضفي عليه صبغة تعددية يحتاجها املوضوع 

يف األساس، من جهة ثانية. مراجع الكتاب محدودة، لألسف، 

لكّن هذا النقص ال يؤذي صدقية املعلومات، وال يختزل خلفياتها 

التاريخية، كما أنه ال يضعف سوية التحليالت والخالصات.

امل�ؤلف : مر�صيد�ص غارثيا ـ اأرينال -عدد ال�صفحات : 460�ص  - تاريخ الن�رش :  2001 
 Mercedes García-Arenal. Conversions islamiques: identités religieuses  :التوثيق األجنبي

en islam méditerranéen. Maisonneuve & Larose، Paris 2001
اللغة : الفرنسية
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وضع  وموسوعي،  وريايّض  فيلسوف  الكتاب  هذا  مؤلف 

وحده »موسوعة بورداس« يف 23 مجلد، وإليه ندين بموسوعة 

مفّصلة عن األقليات يف العالم. أعماله األخرى عن اإلسالم تتضمن 

ثالثة كتب: »محمد: سرية نبي«، »مدخل إىل اإلسالم«، و»عبقرية 

النزعة اإلسالمية«. لكنه هذه املرّة اختار أن يغوص يف تاريخ، 

أو باألحرى تواريخ اإلسالم، منذ الجاهلية، هادفاً إىل التعريف 

بهذا الدين الذي يظّل، يف نظره، مجهوالً لدى قطاع واسع من 

الفرنسيني.

الجزء األول يعالج فيه املؤلف العرب الساميني أبناء إسماعيل، 

ودول جنوب الجزيرة العربية قبل حمري وبعدها، واللغة العربية 

وموقعها ضمن شجرة اللغات السامية، ولهجات الشمال قياساً 

عىل الفصحى، والكتابة العربية بأساليب خطوطها الستة، فضالً 

عن اإلطار الجيو ـ سيايس الذي أحاط باإلسالم، خاصة تجاور 

اإلمرباطوريات الكربى البيزنطية والفارسية مع عرب الجاهلية 

البداة.

الجزء الثاني يخصصه كاراتيني لإلسالم ديناً، فيقتفي سرية 

ابن اسحق كمصدر رئييس الستعراض عائلة الرسول، والفرتة 

املكية قبل الوحي وبعده، وأوائل املؤمنني بالرسالة، ومعارضة 

قريش، وصوالً إىل الهجرة. ويف قسم ثاٍن من هذا الفصل يتناول 

املؤلف حقبة املدينة، واألحزاب، والعالقات بني املسلمني واليهود، 

واملعارك ضّد املكيني يف بدر وأحد والخندق. كذلك يعقد قسماً 

خاصاً لدراسة مالمح الدولة اإلسالمية كما رشع يبنيها الرسول، 

خاصة تحديد مفهوم األمة، وواجبات الصدقة والزكاة، وصلة 

هذه الخطوات بتعاليم القرآن، ووضعها يف إطار سلوكي يومي 

من خالل األحاديث النبوية، وبدء االشتغال عىل فقه الرشيعة.

ويف قسم آخر من هذا الفصل يتوقف كاراتيني عند أركان 

العقيدة اإلسالمية، فيستعرض مفهوم الجاللة يف القرآن، ومسائل 

الخلق والتكوين والروح والنفس ومشيئة الله والفناء والقيامة 

وعلوم الدين. ويبسط رأي اإلسالم يف بعض الرسل األساسيني 

قبل محمد، خاتم األنبياء، مثل إبراهيم وعيىس وموىس، إىل جانب 

هارون وداود وإدريس وإسحق ويعقوب ويحيى ويونس ونوح 

وسليمان وهود وصالح وشعيب، وسواهم. كما يقّدم عرضاً وجيزاً 

لصورة املالئكة، ويخّص ميكائيل وجربائيل وعزرائيل، وصورة 

الجان، كما تتوفر يف نّص املعتقد اإلسالمي والتصّور الشعبي عىل 

شاكلة املخيال يف ألف ليلة وليلة خاصة. ويختم كاراتيني هذا 

الجزء بإطاللة عىل ما يسّميه »تنويعات« اإلسالم الكربى: السنّة، 

والشيعة، والخوارج، واملعتزلة، واإلباضية، واليزيدية...

عهود  يف  اإلسالم  تاريخ  لتفصيل  مكرّس  الثالث  الجزء 

الخلفاء الراشدين واألمويني والعباسيني، ثّم تفكك اإلمرباطورية 

اإلسالمية وبدء عرص السالطني. ويشري كاراتيني إىل الصعوبات 

الداخلية التي واجهتها الدولة يف هذه األحقاب، من حيث مزاعم 

النبوّة، وحركات التمرّد، واإلنشقاق عن السلطة املركزية، وظهور 

العصبيات الشعوبية، لكنها، أيضاً، كانت أطوار إبداع يف ميادين 

وتنشيط  الفنون،  وتطوير  الحقوق،  وتأسيس  الدولة،  تنظيم 

حركة الرتجمة والعلوم التطبقية والفلسفة والطّب والفلك، وما 

إىل ذلك.

عاصمة  لتكون  سامراء  مدينة  تأسيس  أن  املؤلف  ويرى 

جديدة للخالفة، يف سنة 836، كان عالمة عىل بدء انحدار الخالفة 

العباسية، وبني سنة 861 وحتى 945 تعاقب عىل الحكم 12 

أيدي  يف  العوبة  مجرّد  الغالب  يف  كانوا  العباسيني  من  خليفة 

فريقني: النقباء األتراك، أو الوزراء الذين كانوا من الشيعة عموماًً. 

وترنحت الدولة أمام مزيد من الرضبات التي أتت من حركات 

العصيان، وتفاوتت هذه بني الزنج والقرامطة والثورات الشيعية 

هنا وهناك. و»عرص السالطني«، كما يسّميه، كان نتيجة طبيعية 

لتفكك الدولة املركزية يف أواخر فرتات الخالفة العباسية، فصعد 

بذلك السالجقة االتراك، وتفّجر مركز الحكم عىل يد سالطني من 

أصول تركية أو فارسية. 

أما تاريخ اإلسالم يف األندلس فإّن املؤلف يتعامل معه كجزء 

من تطورات الخالفتني األموية والعباسية، فريصد فتوحات عقبة 

بن نافع يف املغرب العربي، ثّم موىس بن نصري وطارق بن زياد، 

وعبور القوات املسلمة إىل ما بعد جبال البرينيه، نحو مناطق 

الرحمن  عبد  وأعمال  وكاركاسون،  ونيم  ناربون  يف  فرنسية 

العرض  هذا  ثنايا  ويف  بواتييه.  مدينة  أعتاب  وبلوغ  الغافقي 

يتوقف كاراتيني عند دولة األغالبة، يف القريوان ومالطة وصقلية، 

والفاطميني  فاس،  يف  واألدارسة  واملرابطني،  املوحدين،  ودولة 

واإلخشيديني والطولونيني، وسواهم.

أمام  لوجه  وجهاً  األيوبيني  حكم  يقف  سوف  املرشق  ويف 

التحدي األكرب للحروب الصليبية، قبل أن تتعاقب األعاصري عىل 

يد جيوش جنكيز خان وتيمورلنك. ويختم املؤلف هذا القسم 

اإلمرباطورية  وانحدار،  انحطاط  ثم  وصعود،  لنشوء  بعرض 

غري  الهائل  الحجم  بينها:  عوامل  سلسلة  بسبب  العثمانية، 

الفساد و»مؤامرات الحريم«  املتجانس لإلمرباطورية، وشيوع 

الجيش  يعتور  أخذ  الذي  والضعف  الشعبية،  الثورات  مقابل 

اإلنكشاري، ثّم فشل حصار فيينا وطرد العثمانيني من هنغاريا.

يف  العربية  للمنجزات  املؤلف  يخصصها  الباقية  الفصول 

الفقه والعلوم واألدب والفلسفة واإلدارة، عىل  مختلف ميادين 

واألمراء.  السالطني  عهود  يف  وكذلك  الثالث،  الخالفات  امتداد 

أمام مخطوطاته،  والنحوي  الشاعر يف صحرائه،  وهو يصف 

بصفة  والغزايل  رشد  وابن  والفارابي  )الكندي  والفيلسوف 

خاصة( يف تأمالته، والعالرِم يف مختربه، والفلكي خلف مرصده، 

والكيميائي إذ يغامر بتحليل سوائل مجهولة، والجغرايف أمام 

خرائطه، والريايض يف غمرة ارقامه ومعادالته...

ومنهجه  األصلية،  العربية  مراجعه  غياب  مشكلة  ورغم 

الوصفي الذي يهمل اإلستقراء والتحليل يف مواضع كثرية، فإّن 

كاراتيني ينجح يف اقتياد قارئه الفرنيس نحو إسالم معلوم بنسبة 

كبرية، أو لم يعد مجهوالً عىل أقّل تقدير.

 اإلسالم، ذلك المجهول

املؤلف : روجيه كاراتيني -  عدد الصفحات: 787ص - تاريخ النرش :2001

Roger Caratini. L’islam، cet inconnu. Michel Lafont، Paris 2001  :التوثيق األجنبي
اللغة : الفرنسية

العالم العربي مفهوم ثقايف وتاريخي مرتبط بتطور عمليتني 
متزامنتني: األوىل دينية متعلِّقة باألسلمة، والثانية لغوية متعلقة 
تا بشكل أسايس ما  بني القرنني السابع والثامن.  بالتعريب، تمَّ
يف هذه الدراسة، يقوم الكاتب بمقاربة شاملة إىل التاريخ العربي 
املعارص، من خالل املسار السيايس لهذه الثقافة الغنية بالتنوع 

والتميز. 
برنابي لوبيث غرثييا، أستاذ تاريخ اإلسالم املعارص يف قسم 
لديه  بمدريد،  أوتونما  ال  بجامعة  واإلسالمية  العربية  الدراسات 
العربي والرشق  املغرب  تاريخ  لهذا اإلصدارحول  أعمال سابقة 
حته للقيام بهذا املرشوع، وهو عمل تعليمي بشكل  األوسط، رشَّ
رئييس، مأل فراغاً مهماً يف حركة التأريخ اإلسبانية، لكنه يعترب 
مرجعاً أساسياً ليس فقط بالنسبة للطالب وإنما أيضاً للمهتمني 

والدارسني لهذه املرحلة من تاريخ العالم العربي اإلسالمي. 
إال أن هذه الصبغة التعليمية التي هي من أبرز خصائص 
املمنهج  والتنظيم  التعاريف  بساطة  يف  ُتلَمس  والتي  الكتاب 
لألحداث التاريخية والوثائق والنصوص املختارة بعناية، ال تنتقص 
من الدقة التاريخية العالية للكتاب، وال من قيمته كدراسة تعطي 
ز  نظرة كاملة شاملة عن العالم العربي اإلسالمي املعارص، ال تركِّ
فقط عىل الجوانب املطروقة يف الدراسات املتوفرة إىل تلك اللحظة، 
بل تتطرق ألخرى لم يسبق أن سلَّط عليها الضوء من قبل، ويتناول 
دوال كانت  غائبة عن هذه الدراسات كموريتانيا، السودان، ليبيا، 
إلخ...  فالكتاب يسعى إىل أن يكون أداة عمل مفيدة، دون االدعاء 

ارم  لنظريات سياسية معقَّدة.   املعريف أو العرض الصَّ
ينقسم الكتاب إىل ثمانية فصول، تتناول الثالثة األوىل منها 
تاريخ العالم العربي منذ بداية القرن العرشين حتى اندالع الحرب 
العاملية األوىل. الفصالن التاليان، يحلِّالن وضع املنطقة العربية 
خالل فرتة ما بني الحربني )1918-1945(، أما السادس والسابع، 
فيتناوالن بالدرس تطور الرشق األوسط واملغرب العربي، ما بعد 
الحرب العاملية الثانية وحتى منتصف عقد السبعينات )-1975

ص للحديث  1946(، وبالنسبة للفصل األخري، للكتاب فهو مخصَّ
عن  وضع  العالم العربي الحايل يف السنوات األخرية )-1996

  .)1975
الفصل األول،  بعنوان »الهيمنة العثمانية يف العالم العربي«، 
اإلسالمية،  والحضارة  العربي  العالم  مفهوَمي  بالرشح  يتناول 
فرتة  حتى  العثمانية،  لإلمرباطورية  التنظيمية  البنية  ويدرس 
االنحطاط، مع بداية ظهور كيانات مستقلة عىل أطرافها، مثل 

اململكة املغربية والوهابية يف شبه الجزيرة العربية.
الفصل الثاني، »من فشل الحلم القومي املرصي إىل السلفية«، 
ما  مرص  عن  للحديث  حرصي،  شبه  بشكل  الكاتب  يخصصه 

قبل الحرب العاملية األوىل، منذ حملة نابوليون إىل ظهور الحركة 
اإلصالحية السلفية، ويعري اهتماماً خاصاً لرشح التوجه اإلصالحي 
لفكر محمد عبده، واملسارات املتعددة التي اتخذها هذا الفكر فيما 

بعد. 
يف الفصل الثالث، »االستعمارات األوروبية يف العالم العربي 
الغزو  إشكالية  الكاتب  يحلِّل  عرش«،  التاسع  القرن  خالل 
يدرس  كما  وتونس،  والجزائر  املغرب  من  كل  يف  االستعماري 
التدخل الفرنيس يف لبنان واألطماع الربيطانية يف مرص والسودان 
عارضا لألحداث التي أدت إىل نشـأة ما يسمى بـ»قضية الرشق 

األوسط«. 
الحربني: نشوء  ما بني  األوسط  »الرشق  الرابع،  الفصل  يف 
دول- قوميات«، يعرض الكاتب بالدرس لفرتة  ظهور القوميات 
العربية وأوائل الدول املستقلة يف هذه املنطقة العربية والوضع 
والحماية  املرصية  امللكية  بيكو:  سايكس  اتفاقية  بعد  العام 
الربيطانية، العراق الهاشمي، الدولة املتعددة األديان يف لبنان، 
الوصاية الفرنسية عىل سوريا ولبنان، القومية السورية، االحتالل 
الربيطاني يف فلسطني وبداية هجرة اليهود إىل هذه البقعة، وأخريا 

نشأة اململكة العربية السعودية.
 الفصل الخامس من الكتاب، »املغرب العربي املستعمر يف 
القرن العرشين«  مخصص لدراسة بلدان شمال أفريقيا خالل 
فرتة ما بني الحربني )1918-1945(، ويتطرق الكاتب يف هذا 
املحور لظهور الحركات الوطنية االستقاللية: الشباب الجزائري 
النقابي يف  وحزب االستقالل باملغرب وحركة دستور والنضال 
املغرب  الفرنسية اإلسبانية يف  الحماية  تونس، كما يتحدث عن 

واالحتالل األملاني يف تونس واإليطايل يف ليبيا.
يف الفصل السادس، »الرشق األوسط يف ما بعد الحرب الثانية: 
ثورة وقومية )1946-1973(«ـ يصب برنابي لوبيث اهتمامه 
عىل الحيثيات األساسية التي أدت إىل توتر العالم العربي منذ نهاية 
الحرب العاملية الثانية حتى بداية عقد السبعينات، كما يعرض 
بالذكر لوقائع جوهرية،  كإنشاء رابطة الدول العربية والحروب 
أزمة  إرسائيل،  دولة  قيام  عن  اإلعالن  إبان  اإلرسائيلية،  العربية 
السورية  االشرتاكية  األحرار يف مرص،  الضباط  السويس وثورة 
لبنان والوضع يف  املدنية يف  األزمة  القومية،  الحركات  العراقية، 

األردن بعد ظهور املشكل الفلسطيني.
الصحراء«  نزاع  إىل  االستقالل  »املغرب من  السابع،  الفصل 
تلك  التي وقعت متزامنة مع  )1975-1956(، يدرس األحداث 
التي يتناولها الفصل السابق، يف بلدان شمال أفريقيا، تحديدا، 
مرحلة انتقالها إىل دول مستقلة، ثم الرصاعات واألزمات األوىل التي 
واجهتها يف فرتة ما بعد االستقالل: سقوط بن بال يف الجزائر،  أزمة 
امللكية واالنقالبات العسكرية يف املغرب، االنتقال من االشرتاكية إىل 
اللربالية االقتصادية يف تونس، وأخرياً، الثورة الليبية والقذايف يف 

ليبيا. 
 -  1973( الحايل«  العربي  »العالم  الثامن واألخري،  الفصل   
1996(،  يغطي السنوات األخرية  والرصاعات التي  طبعت هذه 
الفرتة من التاريخ الحديث يف املنطقة العربية اإلسالمية، والتي ال 

يزال بعضها مستمراً إىل اآلن، كالرصاع العربي اإلرسائييل. 
الكتاب مرجع تاريخي يكتسب أهمية بالغة لكونه مرشوعا 
ي الحقبة األخرية  والتطورات التي عرفها العالم  جد شامل، يغطِّ
يف  وببساطة  فريدة  تاريخية  بدقة  املعارص  اإلسالمي  العربي 
األسلوب، تجعل منه كتابا يف متناول الطالب  املبتدئ والباحث 

رِّم، عىل حدٍّ سواء. العلمي املُل

العالم العربي اإلسالمي المعاصر: تاريخ سياسي

امل�ؤلف: برنابي ل�بيث غرثييا - عدد ال�صفحات: 351�ص - تاريخ الن�رش:  2000 
 Bernabé López García. EL MUNDO ARABO-ISLÁMICO  :التوثيق األجنبي

CONTEMPORÁNEO. Una historia política. Madrid، 2ooo
اللغة: اإلسبانية
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يَم التي نادى بها اإلسالم من البقاء عىل امتداد  كيف تمكنت القرِ

العصور؟ وَمن هم رجال اإلسالم أولئك، الذين رفعوا رايتها ودافعوا 

عنها منذ القرن السابع؟ وأي منهج، بل أّي علم، يتيح الحديث 

عن القيم وحامليها، دون االنزالق إىل األحكام املسبقة واألهواء غري 

العلمية؟ تلك هي بعض أسئلة هذا الكتاب الرائد، كما يطرحها 

يف  اإلختصايص  غارديه،  لوي  مؤلفه  عنها  اإلجابة  إىل  ويسعى 

الفكر اإلسالمي، والذي رصف سنوات طويلة وهو يدرّس الفلسفة 

املقارنة والدراسات اإلسالمية يف املعهد الدويل للفلسفة، جامعة 

تولوز، وصاحب »مدينة اإلسالم« و»اإلسالم: دين وجماعة«.

إمكانية  منها  األول  يعالج  أجزاء،  أربعة  إىل  الكتاب  ينقسم 

مما  األوىل  املراحل  لتمثيل  ملموسة  تاريخية  استخالص صيغة 

ومحاولة  اإلسالم،  عىل  سابقة  عربية«  »ذهنية  اعتباره  يمكن 

تشخيص سماتها العامة، يف وسطها التاريخي والجغرايف، بغية 

اإلنتقال بعدئذ إىل تلّمس ما أدخله اإلسالم عىل تلك الذهنية، وكيف 

تبّدلت، ومتى، وملاذا. ويف قسم خاّص من هذا الجزء يناقش غارديه 

الخطابة والشعر والبالغة واللغة عموماًً، يف تكييف  القول،  أثر 

ميول العربي؛ قبل أن يحتسب القيمة النفسية الكربى لصفات 

شخصية ترتقي إىل ما يشبه الفضائل الجماعية، أو فضائل األّمة 

بأرسها، مثل الكرم والحلم واملروءة والبأس. وال يفوته التوقف 

الرتبوي، فيتحدث  املجتمع، وبالتايل دورها  املرأة يف  عند مكانة 

عن هند بنت الخص، املرأة الجاهلية التي قد تكون بعض أفعالها 

قد ُضخمت، دون أن تمّس جوهر شخصيتها الشهرية الجسورة؛ 

وكذلك خديجة بنت خويلد، أوىل زوجات الرسول؛ وهند بنت عتبة، 

زوجة أبي سفيان؛ وسواهّن.

وإذا كان يوافق ابن خلدون يف حكمه بأّن العرب من أصعب 

الشعوب حكماً أو خضوعاً للحاكم، كما يتحفظ عىل اآلراء التي 

تقول إّن مجالس القبائل وأنساق الشوري كانت شكالً من أشكال 

»الديمقراطية األوتوقراطية«، فإّن غارديه يرفض يف اآلن ذاته اعتبار 

املجتمع العربي ـ عشية اإلسالم، أو يف معظم أطوار الخالفتني 

األموية والعباسية ـ محض »إقطاعية بدوية«. ويف قسم خاّص 

يتوقف عند مصطلح »املوايل«، ويدقق يف معناه األصيل وتطوراته 

الالحقة، لكي يخلص إىل مفهوم للمواطنة اإلسالمية نجح يف ضّم 

اليهود واملسيحيني والوثنيني والصابئة واملزدكية. ويف أقسام الحقة 

يتطرق إىل صفات العقل والحكمة، واإلحسان واإلخالص، وجملة 

أخرى من السلوكيات التي استجمعتها شخصية الرسول، بعد أن 

كانت تتفّرق إىل ميول دنوية وأخرى دينية.

الذهنية  خصائص  لدراسة  املؤلف  يخصصه  الثاني  الجزء 

املسلمة يف »العرص الكالسيكي« كما يسّميه، فيجهد لرتسيم صورة 

عن املقوالت املتنوعة، االجتماعية والسلوكية واالقتصادية والثقافية، 

وبالتايل النفسية والرتبوية، يف نطاق أوسع هو دار اإلسالم عموماًً، 

أو يف نطاقات أضيق تخّص مجتمعات بعينها، ذات سمات منفردة 

نسبياً. وهو يطري تأثريات احتكاك املسلمني بسواهم، وتنامي 

مفهوم »اآلخر« عىل نحو أوضح، لكنه يحّذر من الوقوع يف فّخ 

تشويه تلك العالقة عن طريق استنساخها عىل غرار ما يجري 

يف حكايات ألف ليلة وليلة، أو ما نقلته مخيلة اإلسترشاق حول 

مناخات الرشق الخرافية السحرية، منقطعة الصلة عن الحقائق 

الفعلية عىل أرض الواقع ويف قلب املجتمعات.

ويف مناقشة مختلف مقوالت املجتمع اإلسالمي، يبذل غارديه 

جهداً خاصاً لتربئة ساحة املتصوفة مما علق بسلوكهم من أوشاب، 

عن حسن نية أو عن سابق تصميم يف تشويه موقعهم داخل السلّم 

الفكري والديني واالجتماعي؛ ويفرد لشخصية الحالج مساحة 

خاصة يف ميدان قمع التصوّف ورمي املتصوفة باإللحاد، رغم أنه 

لم يكن الوحيد »املقتول«، يف التعبري الصويف، بل شاركه املصري 

والسهروردي.  الهمذاني  القضاة  عني  هما  بارزان  متصوفان 

أشعب  شخصية  قراءة  املؤلف  يعيد  مماثل،  سياق  وضمن 

والطفيليني عموماًً، لكي يستنتج أّن النوادر العربية لم تنصف هذه 

الفئة، بل أفرطت يف إسباغ البشاعة عليها، إىل جانب صفات الطمع 

والجشع وبشاعة الخلق، ألسباب تتعلق بضيق طبقة األغنياء من 

النقد، أو عزوفهم عن مشاركة الناس يف النعمة. وهذا أمر تكّفل 

بفضحه الجاحظ، الذي يخّصه املؤلف بالكثري من الفضل يف تنمية 

مناخ موسوعي، نقدي وفكري إنيّس، ويطري من خالله شخصية 

الكاتب بصفة عامة.

الجزء الثالث يستهدف تكوين »تيبولوجية« دينية، أو مخطط 

عريض »ألنماط السلوك والتيارات والفرَِرق واملدارس، سواء نهضت 

عىل ركائز دينية أم إثنية أم فلسفية، ويبدأ من الخوارج يف مختلف 

أرجاء انتشار عقيدتهم، بما يف ذلك أقوام الرببر يف املغرب العربي. 

ثّم ينتقل إىل »العالم الشيعي« كما يسّميه، محتسباً اإلعتزال يف 

وبعدها  والنقل،  والعقل  الكالم  علم  مفاهيم  ومناقشاً  صفوفه، 

معاني الغيبة والرجعة، واالنقسامات الكربى يف الصّف الشيعي، 

مع تفصيل خاّص للتنّوع اإلسماعييل والفاطمي. ويف استعراض 

التباينات داخل املذهب السنّي، يشري غارديه إىل رصاع الفقهاء 

عىل أكثر من جبهة، بعضها يخّص حماية الفقه من التحوير أو 

التطوير، وبعضها ينازل الفرق الباطنية واملذاهب املختلفة )كما 

فعل الغزايل وابن تيمية عىل سبيل املثال(، وبعضها يجهد لكي 

تتصف الرشيعة بمقدار كاٍف من املرونة ملالقاة تطلبات الحياة 

وتغرّي أحوال الدنيا.

الذهنية  مالمح  توجز  الرابع،  الجزء  يف  غارديه،  وخالصات 

يف أحقاب اإلنحطاط، وتقّدم نقداًً معمقاً لألحكام املسبقة التي 

نهضت عليها معظم الدراسات الغربية حول هذه املواضيع، كما 

تقرتح صيغة تركيبية تاريخية ـ إيديولوجية للتحواّلت الكربى 

التي طرأت عىل ذهنية املسلم منذ فجر الدعوة، واحتماالت تطوّرها 

يف ظّل  املعطيات الراهنة لواقع عالقة اإلسالم بذاته وبمحيطه. 

ومراجعه العربية الواسعة، وكشوف املصطلحات وأسماء العلم 

واألماكن، ُتضفي مصداقية عالية عىل غالبية تلك الخالصات.

رجال اإلسالم: مقاربة للذهنية

تاريخ النرش : 1999 امل�ؤلف : ل�ي غارديه -  عدد ال�صفحات : 445�ص - 
 .Louis Gardet. Les Hommes de l’Islam: approche des mentalités  :التوثيق األجنبي

Editions Complexe، Paris 1999
اللغة : الفرنسية

يف  الوسطى  القرون  تاريخ  أستاذ  وهو  املؤلف،  يعترب 

جامعة بواتييه، أّن اإلسالم ليس ديانة فحسب، بل هو حضارة 

أرشقت وازدهرت وانبسطت من املحيط األطليس إىل املحيط 

يف  حارضة  شواهدها  تزال  وال  قرن،  من  أقل  خالل  الهندي 

أوابد خالدة مثل قرص الحمراء يف غرناطة، والجامع األموي يف 

دمشق، وأعجوبة تاج محل يف الهند. ويف أعماله السابقة عرّب 

فيليب سيناك عن هذه األطروحة، يف سياق محدد هو احتكاك 

اآلخر«،  »صورة  كتاَبيْه  يف  فعل  كما  بالغرب،  الحضارة  تلك 

و»عالقات بلدان اإلسالم مع العالم الالتيني: من القرن العارش 

وحتى الثالث عرش«.

وهو يشدد دائماً عىل أّن سطوع هذه الحضارة ينبغي أن ال 

ينسينا حقيقة أّن تاريخ اإلسالم ليس معروفاً بما يكفي، ومن 

املؤسف أنه ُيختزل أحياناً إىل مشاهد سياحية هنا وهناك، أو 

إىل مصطلح غائم مثل »الجهاد«، أو منظمة مثل »القاعدة«، 

وسوى ذلك من مسائل سياسية تزيد يف إساءة فهمها طرائق 

كتابه  اليومي.  العاملي  اإلعالم  يف  »اإلسالم«  مفردة  استخدام 

بإطار  اإلسالم  معرفة  يف  الراغب  تزويد  إذاً،  يستهدف،  هذا 

من  جوهرية  أساسية  وبمعطيات  الوقائع،  أهم  يرسد  زمني 

حول تلك الوقائع، عن جوانب اإلسالم السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية، تساعد يف استكمال البحث املستقبيل.

ويف قسم خاص عنوانه »مذاكرات وأدوات«، يعرض املؤلف 

املسائل  رشح  خالل  من  اإلسالمي،  للدين  الرئيسية  السمات 

اإلسالم،  وأركان  النبوي،  والحديث  الكريم،  بالقرآن  املتصلة 

الصّف  داخل  والخالف  املسلمني،  حياة  يف  املسجد  وموقع 

اإلسالمي، وأصول مفردة »عربي«، وسواها. كما يضيف مرسد 

مصطلحات تّم اختيار محتوياته بعناية، وشاء املؤلف إدراجه 

يف مستهّل الكتاب ليكون بمثابة دليل يخدم القارىء، عىل نحو 

قامويس تقريباً.

عند  العرب  »جزيرة  عنوان  يحمل  الذي  األول،  والفصل 

نهاية القرن السادس«، يبدأ بعرض إطار املنطقة الطبيعي، 

وموقعها الجغرايف، وخصائصها املناخية؛ ثّم ينتقل إىل رشح 

الخصائص السكانية وأنماط العيش والعمل، بني عرب الشمال 

وعرب الجنوب، وبني »العرب العاربة« و»العرب املستعربة«، 

واالقتصادية  التجارية  واألنشطة  اإلداري،  التنظيم  وأشكال 

واالجتماعية )وال يغفل املؤلف اإلشارة، هنا، إىل املعلقات ودور 

الشعر والشاعر عموماًً(. وبعد استعراض العقائد السابقة عىل 

اإلسالم، يف ما يخّص الحرم والكعبة واألحناف، وليس عبادة 

الالت والعزى فحسب، يبلغ سيناك خالصة وجيزة حول تأثر 

القرن  أواخر  يف  قائمة  كانت  التي  بالنزاعات  العرب  جزيرة 

السادس بني اإلمرباطوريتني البيزنطية والساسانية، وأهمية 

تجارة القوافل يف حياة قريش ومدينة مكة تحديداً.

وبدايات  الرسول  لحياة  املؤلف  الثاني يخصصه  الفصل 

ظهور الدعوة، فيتناول ساللة النبي يف فرعها الهاشمي، ثّم 

يرسد الحوادث البارزة يف تلك الفرتة: زواج النبي من خديجة 

بنت خويلد، ونزول الوحي، وأوائل املؤمنني بالديانة الجديدة، 

ال  الشطر  هذا  ويف  املدينة.  إىل  والهجرة  قريش،  فعل  وردود 

الرسول مع املرشكني، يف  يكتفي سيناك باستعراض حروب 

بدر وأحد والخندق، ومشكالته مع يهود املدينة، بل يتطرق 

وتنظيمها،  الدولة  بناء  يف  األوىل  بالركائز  اهتمامه  إىل  كذلك 

واعتماد السنة القمرية والتقويم الهجري.

العام  والوضع  الراشدين،  الخلفاء  يتناول  الثالث  الفصل 

يف جزيرة العرب ساعة وفاة الرسول، وظهور بعض حركات 

املعارضة، ، كما يرصد كيفية تنظيم األرايض بعد استكمال 

مقتل  بعد  الفتنة  لوقائع  بعرض  الفصل  وُيختتم  الفتح. 

الخليفة عثمان ومبايعة عيل بن أبي طالب، ومعركة صفني، 

وصعود األمويني، فيستخلص سيناك أّن هذه الفرتة العاصفة 

من عمر اإلسالم شهدت نجاحات خارجية باهرة، ورصاعات 

داخلية قاتلة، وفيها انقسم املسلمون إىل سنّة وشيعة وخوارج، 

وذلك خالل أقل من جيل واحد بعد وفاة الرسول.

الخالفة األموية، موضوع الفصلني الرابع والخامس، هي 

أطوار السياسة والدولة واملؤسسات، إذ رغم الصعوبات العديدة 

التي واجهها الخلفاء األمويون، والنقد الشديد الذي تعرّضوا 

له، وحركات املعارضة واإلنشقاق، فإّن القرن األموي يف نظر 

سيناك هو مرحلة بذل أقىص الجهود الخالقة لبناء الدولة عىل 

أسس متينة، وتنظيم اإلدارة، والتعريب، والعمران املضطرد 

الذي أتاح صعود مدن مثل البرصة والكوفة والقريوان. وهو، 

هنا، يميّز ثالث مراحل: اإلضطرابات التي أعقبت وفاة معاوية، 

واإلستقرار الذي رّسخته خالفة عبد امللك رغم تعاظم معارضة 

الشيعة والخوارج، ثّم بروز مجموعة جديدة من املصاعب التي 

انتهت إىل سقوط الخالفة عىل يد العباسيني.

الخالفة  سيناك  يتناول  والسابع  السادس  الفصلني  يف 

العباسية، والقرن املضطرم الذي شهد توطيد سلطة بغداد، 

الخوارج  صفوف  يف  والعصيان  التمرد  حركات  ومحاربة 

والشيعة، وبدايات ضعف الخالفة كما تمثلت يف واقعة اغتيال 

املتوكل سنة 861، وتنامي نفوذ قادة الجند خصوصاًً بعد قمع 

حركات الزنج والقرامطة والثورات املدينية والفالحية األخرى. 

وخالل أقل من عرش سنوات، تمكن البويهيون من وضع خاتمة 

حزينة لخالفة امتدت عىل قرنني، وشهدت إزدهاراً اقتصادياً 

وتجارياً وثقافياً وعلمياً باهراً يف نظر سيناك، الذي يرضب ابن 

سينا والرازي مثالنَْي عىل تألق تلك الحقبة.

ويف فصول الحقة، تسري عىل منوال منهجي مماثل، يتحدث 

املؤلف عن أفريقيا الشمالية، واألندلس، ومرص، والحمدانيني، 

والغزنويني، والبويهيني، كما يختتم الكتاب بعدد من الوثائق 

لهذا  إضافية  فضيلة  وتشّكل  القارىء،  تعني  التي  املختارة 

الكتاب املفيد.

العالم المسلم: من األصول وحتى القرن الحادي عشر

امل�ؤلف  : فيليب �صيناك  - عدد الصفحات : 192ص - تاريخ النرش : 1999
 Philippe Sénac. Le monde musulman des oringines aux XI siècle. SEDES،  :التوثيق األجنبي

Paris 1999

اللغة : الفرنسية
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»تحدِّي اإلسالم« للمستعرب الكبري والخبري بشؤون العالم 

اإلسالمي، بيدرو مرتينث مونتابث، الذي يعمل حاليا كأستاذ 

رَشيفّ بجامعة ال أوتونوما بمدريد، كتاب يتحدَّى الفكر النَّمطي 

ة، دون استثناء الثقافية منها،  السائد يف األوساط الغربية عامَّ

التي تشكو الكثري من القصور أو الالمباالة  فيما يخصُّ تحرِّي 

الحقائق وتوثيقها عندما يتعلَّق األمر باإلسالم. 

للثقافة  بمقاربة  الكتاب  هذا  خالل  من  مونتابرِث  يقوم 

اإلسالمية، بهدف فهم هذه الظاهرة الدينية السياسية التي

 ُقدِّمت يف املجتمعات الغربية بشكل جدِّ سلبي ومجتزأة، 

اإلسالم  تصوير  إىل  تنزع  التي  التهويل  تيارات  أمام  وهكذا 

كالخطر األول الذي يتهدَّد »العالم الحّر«، يرى الكاتب أن هذه 

روحات هي الثمرة البديهية لجهل تاريخي عميق، إن لم  الطُّ

تكن ملباالة ثقافية أو تحقري الفرد الغربي املثقف لكلِّ ما هو 

إسالميٌّ عربّي.   

يَّة عند كل هذه النَّظريات التي نشأت   يقف الكاتب برَورِ

حول »صدام الحضارات« املزعوم، ويستحرض التاريخ  ليكون 

شاهداً له وحليفاً عىل هدم هذه التصوُّرات واألحكام املكرورة 

حتى الثمالة، دون تمحيص وال استدعاء لألسباب التي تقف 

خلفها. لذا، َيْعَمُد مرتينث مونتابث إىل مراجعة حيثيات األزمة 

الطويلة التي يعربها العالم العربي املعارص، منذ االستقالل 

إىل تداعيات حرب الستة أيام، ليفرسِّ ظاهرة انبثاق الحركات 

اإلسالمية من جديد، كبديل لحلم الوحدة العربية املُجَهض، 

الطابع  ذات  النارص،  عبد  قوميَّة  كبري،  حدٍّ  إىل  مثَّلته،  الذي 

االشرتاكي قبل أن ُتتوَّج  بالفشل الذريع. 

تقع الدراسة يف فصول أربعة -تتفرع إىل عناوين ثانوية- 

و«كلمة أخرية« تختم الكتاب. الفصل األوَّل، »التحدِّي الجديد 

الدينية«، يعطي نظرة شاملة عن اإلسالم وتعريفاً  للرسالة 

واسعاً لهذا املفهوم، منوِّهاً بتعددية املنحى واألسلوب داخل 

دة التي تجمع كل  الفكر اإلسالمي، ومشرياً إىل الجوانب املوحِّ

املسلمني واملبادئ التي قد تتعدَّد عندها اآلراء أو تختلف عندها 

يرتاءى  متضاربتني،  نظرتني  كثب  عن  يتأمل  ثم  املواقف. 

اإلسالم  من خالل أُوالها  ديانة تسعى إىل تحرير اإلنسان، 

كرامة  ويمتهرِن  العنف  عىل  يحفِّز  دينا  الثانية  خالل  ومن 

الدينية  اإلنسان. وكنقطة أخرية، يعالج قضية اإليديولوجية 

كمحرَّك ثوري أو نواٍة للتطرف الديني. 

»العالم  واقع  عىل  خاص  بشكل  ز  يركِّ الثاني  الفصل 

الجغرافية  حقيقته  منطلق  من  ويتناوله  املعارص«  العربي 

وء  والتاريخية وحقيقته -أو حقائقه- الروحية، مسلِّطا الضَّ

الحقيقة  وعىل  واحتياجاته،  وسلبياته  امللموس  الواقع  عىل 

الروحية وإمكانياتها. 

الفصل الثالث، »الفكر السيايس املعارص يف العالم العربي 

يتطرَّق  الكتاب،  من  ماًّ  ُمهرِ حيِّزا  يشغل  والذي  اإلسالمي«، 

لقضية الفكر السيايس يف العالم العربي اإلسالمي، ويتوقَّف 

اسة،  وهي النزعة االختزالية  يف الغرب التي  عند مسألة حسَّ

تخترص الفكر اإلسالمي يف التَّطرف، دون حتى أن تتساءل 

إذا ما كان هناك تطرُّف واحد أم عدَّة، فكر واحد أم تيارات 

مختلفة داخل الفكر نفسه، ولربما كان يكفي أن تتوقف عند 

ل  فكرها  املتعدِّد لتستنبط  أن الفكر السيايس ال يمكن أن يشكِّ

كتلة واحدة، أحادية املنحى. ومن هذا املنطلق، الذي يأخذ بعني 

اإلسالمي،  العربي  العالم  يف  السيايس  املشهد  تنوُّع  االعتبار 

يرشع الكاتب يف مراجعة مراحل التطور التي مرَّ بها الفكر 

السيايس يف هذا اإلطار، وتأثري التيارات الخارجية التي لعبت 

م هذا األثر يف  دوراً أساسياً يف تحوُّر هذا املشهد، سواء ُترجرِ

سلسلة من اإلنجازات أو املثاليات أو حتى اإلحباطات.     

تأمالت  أو  نظرات  عن  عبارة  واألخري  الرابع  الفصل 

مستقبلية حول مصري اإلسالم.  ويف هذا الصدد، يقول  مرتينث 

ما  والوفاق  الداخيل  بالتفاهم  مرهون  املستقبل  إن  مونتابث 

بني مختلف التيارات املتنافرة قبل كل يشء، ثم مرهون بفهم 

اآلخر. وهنا يرى مونتابث أن الحركات اإلسالمية املتطرِّفة ال 

مستقبل لها وال لرسالتها الدينية السطحية املتعصبة يف إطار 

نات  ثقافة كونية تحتضن كل األطياف. وإىل جانب هذه التَّكهُّ

أو الفرضيات، ُيعررِب الكاتب عن قناعته الرَّاسخة بأن اإلسالم 

العالم  ينبغي عىل  بينما  العربي،  العالم  لهوية  مًة  سيظل سرِ

الغربي أن يتوقَّف عن  سياسة الكيل بمكيالني وعن التعامل 

مع هذا الكيان القائم بذاته كهدف لتجربة استعمارية جديدة 

أو  َدَمْقرََطة  ة  بُحجَّ الداخلية،  شؤونه  يف  افر  السَّ التدخل  أو 

نة لم يسأله إياها.   عرْصَ

»يف األخري« كلمة أخرية يختتم بها الكاتب هذه الدراسة 

ن النَّظر قبل أن  القيِّمة، ويدعو القارئ من خاللها إىل أن ُيمعرِ

يصدر األحكام الجاهزة. 

يشري مونتابرِث إىل أن أزمة كالَّتي يمرُّ بها العالم اإلسالمي 

ال تملك »حلوالً سحرية«، كما ال تملكها أية أزمة من هذا القبيل 

-إذ أن األزمات ال تقترص عىل العالم اإلسالمي فحسب-، إال أن 

اإلنسان يملك »املصباح السحري واملارد« معاً، والعالم العربي 

ل تحدِّياً  ال يشذُّ عن هذه القاعدة. استيعاب هذه الحقيقة يشكِّ

والعالم  لإلسالم  تحدٍّيا  قبله  بل  الغربي،  للعالم  فقط  ليس 

العربي.   

نة  املتمعِّ بقراءته  الكاتب،  استطاع  اإلسالم«  »تحدِّي  يف 

الجغرايف  وإطاره  امللموس  لواقعه  واستقرائه  لإلسالم 

أن  والديمغرايف،  واالقتصادي  السيايس  ولبعده  والتاريخي، 

داً، بما يميِّزه من تعدُّدية وتنوُّع،  يرسم بوضوح  مشهداً معقَّ

إبراز ما هو بديهي، لكنه مع ذلك، ما زال  واستطاع بذلك  

ُينَكر.  

تحدي اإلسالم: األزمة الطويلة للعالم العربي المعاصر 

امل�ؤلف: بيدرو مرتينث م�نتابث  - عدد الصفحات: 259ص - تاريخ النرش: 1997 
 Pedro Martínez Montávez. EL RETO DEL ISLAM. LA LARGA CRISIS DEL  :التوثيق األجنبي

MUNDO ÁRABE CONTEMPORÁNEO. Temas De Hoy، Ensayo، Madrid، 1997

اللغة: اإلسبانية

الباحثة  دراســات  أبرز  من  واحــداً  الكتاب  هذا  يمثل 
واملسترشقة األملانية الذائعة الصيت أني ماري شيمل)1922 
الدراسات  بعرشات  العاملية  املكتبة  رفدت  التي   ،)2003  -
والرتجمات التي تتناول الكثري من املظاهر يف الفكر اإلسالمي، 
وإن أفردت للرتاث الصويف العديد من بحوثها وكتبها، وخصته 

بوقفات عميقة وجرئية.
عاشت شيمل حياة علمية حافلة، فقد تنقلت بني جامعات 
عىل  أثنائها  يف  حصلت  عديدة،  وإسالمية  وأمريكية  أوروبية 
الكثري من الجوائز والشهادات الفخرية واألوسمة، فقد كتبت 
والغزايل  إقبال  ومحمد  الرومي  الدين  وجالل  الحالج،  عن 
وغريهم كتباً مستقلة، وسجلت سريتها الذاتية عىل نحو جميل، 
واملعروف أن شيمل تكونت صوفياً، بمعنى من املعاني، فقد 
أنها  كذلك  واملالحظ  عاملياً،  إنسانياً  بعداً  التصوف  يف  رأت 
رائع، وتذوق  نحو  فيها عىل  فتعيش  دراساتها،  تتماهى مع 
تجارب أصحابها، وإن ظلت قادرة عىل أن تتمتع بحياد علمي 

وقدرة رائعة عىل التحليل.
الكتاب أن دراستها تسعى  توضح شيمل يف مقدمة هذا 
لتحليل التصوف اإلسالمي من منطلقني: منطلق تاريخي تتبع 
تدرس  وآخر ظاهراتي  وتحوالتها،  الظاهرة  هذه  تطور  فيه 
الظواهر  تدرس  كما  تدرس  ظاهرة  بوصفها  الصوفية  فيه 
أن  الكتاب  مقدمة  يف  توضح  شيمل  لكن  املركبة،  االنسانية 
الكتابة عن تاريخ التصوف عىل نحو تاريخي، يشمل تجلياته 
التاريخية يف األقطار اإلسالمية منذ نشأته إىل يوم الناس هذا، 
والعثمانية،  واألندلسية  والعباسية  األموية  بالعصور  مروراً 
يف  ُدماً  ُقُ املرء  االوىل، وكلما سار  الخطوة  منذ  يبدو مستحيالً 
هذا الطريق أدرك صعوبة الوصول إىل الهدف؛ لهذا  توضح 
يزيد  أو  صفحة  سبعمائة  يبلغ  الذي  هذا  كتابها  أن  شيمل 
سيضع الخطوط العريضة للصوفية، مشرية يف الوقت نفسه 
إىل ضخامة املصادر والدراسات التي درست هذا التاريخ وتلك 
الظاهرة، ويجد املتتبع للكتاب أن عدد صفحات املصادر تقع 
تكتب  شاعرة  وهي  شيمل  لكن  و665،   621 صفحتي  بني 
اللغات،  من  وبغريهما  واإلنجليزية  باألملانية  الصويف  الشعر 
تشري يف مقدمة الكتاب أنها ستفرد جزءاً من كتابها هذا للكتابة 
الصوفية بوصفها حمالة أوجه، متوقفة عند الشعر الصويف يف 
لغاته اإلسالمية العديدة وعصوره املختلفة وأقطاره املتباينة؛ 

لتكتشف روح خطابه الذي يشكل أرضاً الحتماالت شتى.
يتكون هذا الكتاب من ثمانية فصول هي:

1. ما هي الصوفية؟.   2. تطور الصوفية التقليدية.
3. السبيل   4. اإلنسان والطريق إىل الكمال

5. الطرق الصوفية والتآخي الصويف.
6. الصوفية والثيوصوفية.

7. الورد والبلبل: الشعر الصويف الفاريس والرتكي.

 8. الصوفية يف باكستان والهند.
شيمل  معرفة  عمق  الثمانية  الفصول  هذه  قارئ  يدرك 
والفارسية  العربية  مصادرها  يف  اإلسالمية  الصوفية  بتاريخ 

والرتكية واألوردية ويف الكتابات اإلسترشاقية بطبيعة الحال.
توضح شيمل مفهومها للتصوف من خالل تطواف رائع 
تعود  بعدها  النيص،  والتحليل  التاريخي  التتبع  بني  يجمع 
شيمل لتحكي تاريخ التصوف منذ صدر اإلسالم، وتتوقف عند 

رواد الصوفية، وعند أعالمها، الحالج والشبيل والغزايل.
إبراز  عىل  القادر  املستوعب  التاريخي  الحديث  هذا  بعد 
الصوفية  الظاهرة  إىل  تعود شيمل  الصوفية،  اللحظة  معالم 
فتناقش  السالكني،  مدارج  عند  الثالث  الفصل  يف  فتتوقف 
الخطوات التي يتوجب عىل املريد أن يسلكها للوصول. بعدها 
تتوقف عند بعض املظاهر الفكرية يف الصوفية، كالخري والرش 
والشيطان يف رؤية بعض املتصوفة، ومن الرضوري أن يشار 
يف هذا املقام إىل تعاطف بعض املتصوفة معه كالحالج كما 
يتبني ذلك يف »الطواسني« وفريد الدين العطار وغريهم. بعدها 
تناقش مفهوم الكرامات وعشق الصوفية وتقديسهم للرسول 
الكريم محمد، صىل الله عليه وسلم، لتنتقل بعدها إىل املظهر 
اإلجتماعي للتصوف؛ فتتحدث عن التآخي الصويف والجماعات 

الصوفية.
والفلسفية  الفكرية  املظاهر  بعدها بعض  تناقش شيمل 

عند  برزت  كما  اآللهية،  الحكمة  تعني  التي  كالثيوصوفية 
عن  فتتحدث  لتعود  الفارض  وابن  عربي  وابن  السهروردي 

رؤية ابن عربي لوحدة الوجود.
الفنية والجمالية  األبعاد  الكتاب  األخري من  الجزء  يشكل 
بضعف  العادة،  يف  يتهم  اإلسترشاق  كان  وإذا  للتصوف، 
يف  فإن  واإلسالمي؛  العربي  الشعري  للنص  تذوقه  مستوى 
كتاب شيمل وقفات تحليلية جميلة، تدرس الشعر الصويف يف 
بالد فارس وتركيا، وتفرد لفريد الدين العطار وموالنا جالل 
الدين الرومي حديثاً تحليلياً رائعاً. وإذا كان املسترشق االملاني 
أن أصدر دراسة  له  قد سبق   )1971 هلموت ريرت)1892- 
باهرة عن فريد الدين العطار باألملانية سّماها »بحر الروح« 
صدرت عام 1955 ولم ترتجم إىل العربية. فإّن دراسة شيمل 
كتابة  التصوف  عن  فكتابة شيمل  ريرت،  دراسة  تختلف عن 
تأخذ  له، قريب االحساس بتجربة أصحابه، يف حني  متذوق 
دراسة ريرت طابعاً تحليلياً عميقاً، فيه رصامة الناقد األكاديمي 

والدارس التحلييل املتعمق.
الشعبي  املوروث  يف  التصوف  عن  لتتحدث  شيمل  تعود 
باكستان  يف  للصوفية  طويالًً  حديثاً  بعدها  وتفرد  الرتكي، 
إقبال)1877-  محمد  الباكستاني  للشاعر  لتعطي  والهند؛ 
1938( مكاناً بارزاً يف هذا السياق، ومن املهم أن يشار هنا إىل  
أن شيمل قد توقفت عند إقبال يف دراسة لها، وترجمت شعره 
إىل األملانية ترجمة شعرية، نقالً عن اللغة األوردية يف ديوان 
سمته »رسالة مرشق« التي يرد فيها إقبال عىل غوته يف ديوانه 
حديثها  لتختم  الغربي«  للمؤلف  الرشقي  »الديوان  الشهري 

بالحديث عن التصوف يف اللغات الهندية املحلية.
هذا كتاب موسوعي، يتناول ظاهرة مركبة، عابرة للقرون، 
تبدأ من صدر اإلسالم وما تزال تأخذ أبعاداً شتى، وتجليات ال 
تنتهي، وهو كتاب علمي، مرشق األسلوب عظيم الفائدة، ومن 
الرضوري أن يشار إىل أنها وضعت أبياتاً شعرية يف مقدمة 
واحد من كتبها، الصادر باألملانية واسمه »وأن محمد رسول 

الله« تقول:
قد ال أكون مؤمنة، وقد أكــــون

أما حقيقتي فالله وحده؛ هو العالم بـها
ولكنّي أرغب يف أن أضع نفيس خادمة

لألميــر األعظــم يف املــدينة
وهي أبيات شعرية أثارت الكثري من األسئلة والتحليالت، 

وجعلت الباحثني يتوقفون طويالًً عند دالالتها ومراميها.

األبعاد الصوفية لإلسالم-تاريخ التصوف

امل�ؤلف: اأين ماري �صيمل - عدد الصفحات: 734ص -تاريخ النرش : 1995
.Anne marie Schimmel. Mystische Dimensionen des Islam  :التوثيق األجنبي

Die Geschichte des Sufismns. Muenchen، Diederichs: 1995
اللغة: األملانية
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سرتاسبورغ  جامعات  يف  اإلسالميات  أستاذ  وهو  املؤلف، 

أحد  ُيعّد  )بلجيكا(،  ولوفان  )إسبانيا(  وبرشلونة  )فرنسا( 

الفرنسيني  الباحثني  صفوف  يف  التصوّف  اختصاصيي  أبرز 

املعارصين، وله حول املوضوع مجموعة أعمال، بينها: »مدخل 

أثناء  وتعاليم متصوّف  وتأمل: حياة  التصوف«، و»جهاد  إىل 

الحروب الصليبية«، و»الربهة الصوفية«. يف كتابه الضخم الذي 

نعرض له، اختار إريك جوفروا الرتكيز عىل التصوف يف نطاق 

»اإلسالم السوريـ  املرصي«، كما شاء أن يسّمي اإلطار الجغرايف 

لعمله، وضمن فرتة تاريخية حافلة تمتد عىل قرن ونيف.

تميّز  اململوكي  العهد  أواخر  يف  التصوف  أّن  يعترب  وهو 

بالتعددية و»الرتاخي املذهبي«، وشيوع طرق صوفية عديدة يف 

آن معاً، واتباع شيوخ ذوي اتجاهات روحية متباينة، وطبائع 

مختلفة. كذلك يقّر املؤلف بأّن التصوف حظي، يف تلك الفرتة، 

باعرتاف واسع من ثقافة أهل السنّة والجماعة، وبخاصة يف بالد 

الشام ومرص، بفضل استناده عىل »األنموذج النبوي« و»انبهار 

املجتمع بفكرة الوالة«. ومع ذاك، فإّن الخالف ظل محتدماً بني 

تعزيز  أسفر عن  أنه  واملفارقة  املتشددين،  والعلماء  الصوفية 

التصوف بسبب تلك النزاعات تحديداً.

الجزء األول من الكتاب يركز عىل املقاربة التاريخية للمسألة، 

للبحث،  الجغرايف  النطاق  تتناول  فصول  ستة  إىل  وينقسم 

وإطاراته الزمنية، واملراجع الرئيسية التي استند إليها، سواء 

األعمال  عن  تراجم، فضالً  أعمال  أم  أدبية  أم  تاريخية  أكانت 

ويبحث  التصوّف.  درست  التي  واألجنبية  العربية  الحديثة 

جوفروا، بتفصيل جيد، الهياكل السياسية والوظائف االجتماعية 

يف الحقبة اململوكية، ويتوقف بتفصيل مماثل عند أدوار العلماء 

املذاهب  وتباين  اإلثنية،  األقليات  وتأثري  والقاهرة،  دمشق  يف 

)الشيعة يف مواجهة فئة العلماء(، أو اختالف الدين )مثال اليهود 

التيارات  عن  خاّص  بفصل  الجزء  هذا  ويختم  واملسيحيني(. 

والثقايف  األدبي  والنتاج  اململوكي،  السنّي  املذهب  يف  الكربى 

املوسوعي، والعالئم األوىل عىل دنّو عرص اإلنحطاط.

واملجتمع  التصوف  بني  العالقة  يناقش  الثاني  الجزء 

والتناغم  بالسنّة،  املتصوفة  ربطت  التي  والوشائج  اإلسالمي، 

العايل بني السلوك الصويف واألحاديث النبوية. ويف فصل خاّص 

يرصد املؤلف خمسة أنساق من حضور »الصالح« يف الحياة 

العامة: حجاب الوالية، الذي يتمتع به »رجال الحّق املستورون«؛ 

بني  والتوسط  الغيب«؛  »رجال  أو  الخافية«،  العالم  و»أقطاب 

عاملني، أو »الشفاعة«؛ وإحقاق التكامل بني دور »الفقيه« وموقع 

»الحقري«؛ وتثبيت الزاوية كمؤسسة يف خدمة الجماعة، ويف منح 

»الكرامات«.

بعد مناقشة مبدأ »الصالح«، الذي يخّص عالقة املتصوف 

بالجماعة، يتناول املؤلف عالقة املتصوف مع األمري والحاكم، 

ويتابع تلك الصالت عىل املستويات التالية: رشعة متفق عليها 

يف تنظيم العالقة، ووالء علني للمتصوف الصالح، وحلف وثيق 

بني الطريقة أو النظرية )عىل غرار مبدأ »وحدة الوجود« مثالً( 

ومؤسسة الحكم. ويرضب جوفروا أمثلة من طبائع العالقات 

بني حكام املماليك والعثمانيني من جهة، وكربى الطرق الصوفية 

يف تلك الفرتة، من القادرية إىل النقشبندية والشاذلية والرفاعية، 

من جهة ثانية.

التعددي  التصوف  عالم  يناقش  الكتاب  الثالث من  الجزء 

)أو  األوحد  املعلّم  مرتبة  من  إليه،  اإلنتساب  أنماط  ومختلف 

»إلباس  تتضمن  التي  املختلفة  الشعائر  إىل  الرتبية«(،  »شيخ 

الخرقة« و»عهد العهد« األشبه بمبدأ البيعة، و»تلقني الذكر«، 

وما إليها. ويف فصل خاّص يعّدد جوفروا أبرز تيارات التصوف 

الحنفية،  الوفائية،  الشاذلية،  املطوعية،  )األحمدية،  مرص  يف 

الرفاعية، القادرية، السهروردية، الخلوتية، العويسية...(؛ ويف 

السعدية،  الرفاعية،  الختمية،  الخواطرية،  )اليونسية،  سورية 

القادرية، املوصلية، الصمدية، البسطامية، املولوية، األدهمية، 

الوشائج  يقيم  أن  دون  الجزء  هذا  يختم  وال  الحمدانية...(. 

املقارنة والتأثريات املتبادلة بني التصوف يف سورية ومرص من 

جهة، والتصوف البكتايش من جهة أخرى، حيث يرى أّن هذا 

األخري شّكل بوتقة انصهرت فيها تأثريات شامانية ومسيحية 

وشيعية وحروفية، بني طرق وتيارات أخرى أقّل شيوعاً.

الهجرة  حركة  يف  تأثرياته  فتتجىل  املغربي  التصوف  أما 

إىل  واألندلسيني  املغاربة  املتصوفة  بكبار  جاءت  التي  الكربى 

املرشق، وبلغت ذروتها يف القرنني السادس والسابع للهجرة، 

أفكار  دون  املرشقي  التصوف  يتخيل  يكاد  ال  املرء  أّن  حتى 

وأعمال رجل مثل محي الدين ابن عربي، صاحب »فصوص 

الحكم« و»الفتوحات املكية«.

الجزء الرابع من الكتاب يتالف من ستة فصول، ويسعى إىل 

تكوين ما يشبه »النمط الروحي« لشخصية املتصوف: الزاهد، 

العالٍم، العامل، الشيخ األّمي )يف مسائل العلم املكتسب، والعلم 

سلوكه  يتسم  الذي  »املجذوب«  الفطري(،  والعلم  به،  املوحى 

تماماً،  املفيد  التنميط،  هذا  عىل  واعتماداً  والكشف…  بالربكة 

يناقش جوفروا ُنُظم تراتبية املتصوفة فردياً وجماعياً.

يتابع  حيوية،  األكثر  األقسام  بني  وهو  الخامس،  والجزء 

املواجهات والسجاالت والنزاعات بني »الفقهاء« و»الفقراء«، أو 

الذين يعتربون أنفسهم أوصياء  العلماء  يف عبارة أخرى: بني 

القدوة  يضعون  الذين  واملتصوفة  والرشيعة،  السنّة  فقه  عىل 

النبوية نرباساً لسلوكهم وتفكريهم وتفسريهم لشؤون الدين 

والدنيا واآلخرة. وهنالك، بالطبع، مسائل »التكفري« و»التأويل« 

و»املذهب«  و»العيان«  و»الكشف«  و»الفتوى«  و»اإلصالح« 

سلسلة  حولها  دارت  موضوعات  من  إليها  وما  و»الكالم«، 

مجابهات صنعت قسطاً وافراً من الحياة الفكرية، وليس الدينية 

وحدها، يف أصقاع اإلسالم.

وإىل جانب كّشاف باألعالم واألماكن، يعقد جوفروا كشافاً 

والدقة،  بالغنى  يتميز  الصوفية،  باملصطلحات  خاصاً  ثالثاً 

وذات  العامة  العربية  واملصطلحات  للمفردات  رابعاً  وكشافاً 

الشأن. 

وبهذا فإنه يستكمل عمالً متميزاً، فيه الكثري من جهد البحث 

ورصانة اإلستنتاج وشغف املعرفة.

التصوف في مصر وسورية

امل�ؤلف  : اإريك ج�فروا - عدد ال�صفحات : 595�ص - تاريخ الن�رش : 1995
 Eric Geoffroy. Le soufisme en Egypte et en Syrie. Institut Français de :التوثيق األجنبي

Dams، 1995
اللغة: الفرنسية

صدر هذا الكتاب يف سلسلة تحمل عنوان: دراسات علمية 

يف األديان التي يحررها أ. خوري ولودفيج هاغي مان. ويحمل 

الكتاب الرقم )24( يف هذه السلسلة.

املسترشقني  من   )2002  -  1920( بالك  اسماعيل  يعد 

املعروفني، وقد حصل عىل درجة الدكتوراه عام 1945م يف 

علم املكتبات من جامعة ڤيينا يف النمسا، ودرس يف غري جامعة 

ألن  البوسنية،  الدراسات  ملعهد  مدير  أول  وكان  أوروبية، 

البوسنة ثقافة وتاريخاً ظلت محور أبحاث باليك واهتماماته 

العلمية.

يتكون هذا الكتاب الذي يقع يف 240 صفحة من القطع 

املتوسط من ثالثة فصول كربى هي: 1.اإلسالم: كيف يعي 

ذاته؟ 2. اإلسالم واملجتمع  3.االرتباط بتقاليد قديمة.

تسعى الفصول التسعة األوىل التي يتكون الفصل األول 

منها، إىل تقديم اإلسالم من منظور يغاير املنظور اإلسترشاقي 

تماماً، وإن كان يستخدم آلياته ومصطلحاته.

يحرص باليك عىل تقديم اإلسالم تقديماً يتسم بالوضوح 

والبساطة والدقة، وعدم الجدل مع الطروحات اإلسترشاقية، 

ومصادره  لالسالم  رسمه  خالل  من  لها  نقداًً  يقدم  التي 

أهمية  مثالً  يبني  فالكتاب  مغايرة.  نظر  ورموزه من وجهة 

شخصية الرسول محمد، صىل الله عليه وسلم، يف اإلسالم لكن 

باليك يحرص عىل أن يبني أن هذه األهمية تختلف عن تلك 

التي حاول اإلسترشاق تبيانها والرتكيز عليها. فالرسول، صىل 

الله عليه وسلم، برش بكل ما يف الكلمة من معنى ال تضفي 

عليه العقيدة اإلسالمية منحى غري برشي، لهذا تراه يرفض 

تسمية املسلمني باملحمديني. كما أن الرسول محمد، صىل الله 

عليه وسلم، برش يوحى إليه، لهذا فهو ليس مؤسس اإلسالم 

Stifter كما يقال يف أدبيات اإلسترشاق بل هو رسول اإلسالم، 

للنص  للوحي بوصفه ناقالً  مهماً  باليك دوراً  من هنا يفرد 

القرآني إىل الرسول الكريم.

ينتقل باليك يف الفصل الثاني من الكتاب املكون من سبعة 

فصول إىل املستوى االجتماعي، أي إىل العقيدة يف تمظهراتها 

املجتمعية. ويف هذا الفصل يناقش باليك مشكالت اجتماعية 

وعلمية وسياسية، فيتوقف عند الزواج، ووضع املرأة يف اإلسالم 

)املوضوع االكثر بحثاً يف الغرب( وعن الطب واألمراض وعن 

اإلسالم يف مجتمع يقوم عىل التعددية. وعن العالقة بني الدين 

والسياسة.

يتعرض باليك يف هذا الفصل لقضايا مجتمعية خالفية. 

اإلسترشاق  مع  اتفاقاً  أكثر  ويبدأ  خطابه  نربة  تتغرّي  لهذا 

واملسترشقني يف هذا التناول. ويشري إىل أدبياته املعروفة يف هذا 

املجال. وملّا كان باليك ال يتوقف عند النص الديني املقدس، 

من  وموقفها  عموماًً  اإلسالمية  املجتمعات  طبيعة  يحلل  بل 

الظواهر  أكثر قدرة عىل تحليل تلك  هذه املسائل، فإنه كان 

من منطلق نقدي، وهو يرى أن ما تعانيه تلك املجتمعات من 

تّخلف يرجع، بالدرجة االوىل، إىل غياب الوعي، وإىل النقص 

الواضح يف التعليم السليم ويف التنمية.

املعارص.  اإلسالم  يف  الحركات  عن  باليك  يتحدث  بعدها 

حديثه  وينهي  بينها  االختالفات  وعن  أعالمها  أبرز  وعن 

بإشارة دالة حيث يتوقف عند كل من املاوردي يف »األحكام 

منّظراً  املاوردي  له  يبدو  حني  ويف  والجويني.  السلطانية« 

مثالياً ملسألة العالقة بني اإلسالم والدولة. يبدو له الجويني 

منظراً يتسم بالواقعية. وتمثل تنظرياته إرهاصاً ملسألة فصل 

الدين عن الدولة.

ويتم  فلسفية،  أبعاداً  املسائل  تأخذ  الثالث  الفصل  يف 

اإلسالمية،  بالهوية  تتصل  القضايا  من  مجموعة  مناقشة 

والصلة بني النص والواقع، ودالالت األصولية اإلسالمية، وبنية 

والروح  اإليمان  بني  والرصاع  اإلسالم  يف  الترشيعية  السلطة 

أن  باليك  يرى  الهوية  والقومية. يف مسألة  النقدية واإلسالم 

تعاني  ماتزال  اإلسالم  يف  النهضوية  بالحركات  يعرف  ما 

الوجوه،  متعدد  مصطلح  وهو   ،  Nativism الـ  مسألة  من 

غريهم  عىل  املحليني  السكان  مصالح  تقديم  يعني  قد  فهو 

من مصالح املهاجرين. وقد يعني الرغبة يف إحياء الثقافات 

الفرعية وتعزيز دورها، وهو عند ديكارت يشري إىل أّن املرء 

الخارجي،  العالقة مع محيطه  ال يكتسب قدراته من خالل 

يرى  باليك  لكن  املوروثة  واستعدداته  قدراته  خالل  من  بل 

يف  الكربى  املعالم  عند  تتوقف  ظلت  اإلسالمية  الحركات  أن 

وتاريخاً. ويف  ثقافاتها، وتسعى إىل ربطها باإلسالم معتقداً 

بينهما  التعايش  النقدية وكيفية  اإليمان والروح  حديثه عن 

غريه،  دون  بدين  تختص  ال  املسألة  هذه  أن  باليك  يوضح 

وأنها موجودة يف املسيحية واليهودية، لكن منسوب االنتقاد 

يقل يف املجتمعات املغلقة. ويخلص إىل أن االنتقاد يف ضوء 

علم الالهوت الحديث، يسعى إىل توظيف العلم عىل نحو غري 

مبارش، لصيانة العقيدة، اعتماداً عىل العقالنية.

يف هذا الفصل يناقش باليك برتكيز واختصار مسائل تهدد 

الذات أو النص أو الوعي أو اإليمان أو االنتماء، يدعو إىل املزيد 

الشمولية،  عن  االبتعاد  إىل  يدعو  مثلما  والوعي  االنفتاح  من 

ويتحدث عن وضع املسلمني يف الدول الشيوعية، يف السابق، 

ويبني ما وقع لهم من اضطهاد جرّاء تلك النظم الشمولية.

اإلسترشاقية يف  الرؤية  يغاير  كتاب  أمام  أننا  والخالصة 

تصوير اإلسالم معتقداً ورموزاً وتاريخاً، ولكنه يسعى بعد 

ذلك إىل تشخيص الواقع اإلسالمي، ويقدم من األسئلة أكثر 

مما يقدم من اإلجابات.

أما مصادره فهي كثرية ومتعددة ومتنوعة وغنية، تجمع 

بني النص العربي واإلسالمي ودراسات املسترشقني فضالً عن 

أبعاد معرفية غنية، تقدم يف إطار يخلو من التعقيد.

اإلسالم في صراعه بين الموروث والعصر الحاضر

امل�ؤلف  : ا�صماعيل بالك - عدد ال�صفحات: 240 �ص - تاريخ الن�رش : 1993 
 Author: Smail Balić. Der Islam im Spannungsfeld von Tradition  :الت�ثيق الأجنبي

 und heutiger Zeit. echter und oros verlag: 1993
اللغة : الأملانية
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هذا الكتاب هو الجزء الثالث من بني األجزاء الستة التي 

أصدرها املسترشق والباحث األملاني جوزف فان إس ما بني 

عامي 1991 و1995م، وهو باحث معروف بدراساته التي 

تناولت عىل نحو دقيق نشوء املدارس الفقهية والكالمية يف 

تاريخ اإلسالم.

تتناول هذه السلسلة تاريخ الفقه اإلسالمي يف عالقاته مع 

تحوالت املجتمع يف تلك الحقبة، وتيضء عرب متابعات دقيقة 

أفرزته  وما  والواقع  الدينية  النصوص  بني  العالقة  جدلية 

هذه العالقة من تحوالت وإشكاالت. وهذا الجزء ينتمي إىل 

التفكري  يتناول تطور  السلسلة ويقع يف أوسطها وهو  تلك 

الفقهي والكالمي يف القرنني الثاني والثالث الهجريني اعتماداً 

عىل املصادر العربية اإلسالمية، كما تتجىل يف العرص العبايس 

السفر عىل جزئيات كثرية،  التحديد. يحتوي هذا  عىل وجه 

الفسيفساء  هذه  من  يصنع  إس  فان  لكن  تتبعها،  يصعب 

املتناثرة خارطة ترسم للقارئ مالمح هذا التطور وابعاده، 

ويستطيع القارئ املتفحص أن يتبني أن هذا السفر الذي يقع 

يف خمسمائة صفحة ونيف من القطع الكبري ينقسم إىل ثالثة 

أقسام كربى، هي:

1. بغداد   2. تقسيم املُلْك ونذر الحرب االهلية. 3. املأمون 

يف بغداد وازدهار االعتزال.

يناقش فان إس يف القسم األول من كتابه نشوء بغداد، 

بوصفها عاصمة العباسيني وحارضة العالم اإلسالمي وأثر 

ذلك يف تطور التفكري الديني يف اإلسالم. يبدأ فان إس برسم 

املنصور  الخليفتني  زمن  من  ابتداًء  لبغداد  الفكرية  املالمح 

الجزئيات.  من  الكثري  عند  األثناء  هذه  يف  متوقفاً  واملهدي، 

النصارى،  مع  والعالقة  الزنادقة  ومطاردة  كالراوندية، 

ومع الشيعة وبدايات االعتزال، مثلما يتوقف عند رضار بن 

الفقه  تاريخ  يف  أهميته  ويوضح  180هـ(،  عمرو)110- 

وتصوره  األوائل  بعلوم  وعالقته  للوجود  ورؤيته  ومؤلفاته 

لإلنسان، ومصادر املعرفة يف نظره ونظريته السياسية، كما 

يتحدث عن تالميذه من أمثال معمر بن عباد السلمي )  _ 

215هـ(.

يدرس فان إس جوانب شتى من فكر السلمي ويتوقف 

الطبيعية  والفلسفة  الفرد  للجوهر  ورؤيته  منهجه،  عند 

نكبة  عن  يتحدث  بعدها  لإلنسان.  ورؤيته  املعنى  ونظرية 

الربامكة، ورؤية الرشيد لالعتزال، وتأثري التدين الشعبي. يف 

تلك األثناء يتوقف فان إس عند برش بن املعتمر ) -210هـ(، 

الله ولطفه وعن  إرادة  عنده، وعن  التولد  ومنهجه ونظرية 

واألبعاد  السياسية،  رؤيته  وعن  الخطيئة  ومرتكب  اإليمان 

الصوفية يف االعتزال، ويختتم حديثه يف هذا الفصل بالحديث 

عن أبي موىس عيىس بن صبيح املردار) - 226هـ( ورؤيته 

لإلنسان.

عن  إس  فان  فيتحدث  الكتاب  من  الثاني  القسم  يف  أما 

املأمون  عالقة  وعن  بأسد شيبان،  امللقب  الرسايا  أبي  تمرد 

بعيل الرضا،وعن الفقهاء وعلماء الكالم الذين كانوا يحيطون 

باملأمون مثل ثمامة بن األرشس؛ ليتحدث بعد ذلك عن حركة 

إبراهيم بن املهدي، ويناقش بعدها آراء برش املرييس ويشري 

إىل إعدام محمد بن الفرات ليتوقف عند إسماعيل الجوزي 

) - 220هـ( والحشوية وعند عودة املأمون إىل بغداد ومقتل 

الفضل بن سهل ووفاة عيل الرضا.

يف القسم الثالث من الكتاب يبدأ فان إس برسم مالمح 

فكرية عامة للمامون وبوصف الحياة الفكرية يف بالطه، ليبدأ 

بعدها بالحديث عن املنّظرين الكبار من املعتزلة، ومنهم:

أبو الهذيل العالف ) - 227هـ(، ويتحدث كالعادة عن 

منهجه ومؤلفاته وآرائه والجسد والجوهر والعرض والحركة 

والوحدة  والزمن  والنور  والهواء  الفضاء  يف  االرض  ووضع 

والتنوع وعن منظوره لإلنسان ووحدته وسلوكه وموته وبعثه 

وعن إبليس والجن وموقفه من التأويل وتفسري القرآن الكريم 

وموقفه من األحاديث النبوية وعن تصوره لله عز وجل، وعن 

الوحدانية والقدم والعظمة اإللهية واإلبداع والخلق وعن كالم 

الله سبحانه وتعاىل وعن آراء العالف السياسة.

بعدها يتحدث فان إس عن النّظام) - 231هـ(؛ فيتحدث 

آرائه  عن  يتحدث  ثم  وفقيهاً،  وشاعراً  أدبياً  بوصفه  عنه 

الكالمية يف الطبيعة وعن سجاالته وعن نظريته يف مسألة« 

الوثبة« وعن معرفته باألوائل وفلسفتهم وعن رؤيته لإلنسان 

والجسد والنار والعنارص األخرى وعن عالقته بالطب آنذاك 

وعن كثري من املسائل الفكرية والعلمية األخرى.

القرآن،  إعجاز  عن  مطوالً  حديثاً  إس  فان  يفرد  بعدها 

وعن السجاالت التي دارت بني علماء الكالم وأتباع الديانات 

االخرى وفيها حديث دقيق عن موضوعات السجال الكالمية 

والعدالة   واملشيئة  والخلق  واإلدارة  الدهر  حول  تدور  التي 

وعن القرآن بوصفه كالم الله سبحانه وتعاىل، بعدها ينهي 

فان إس كتابه بالحديث عن املحنة؛ أي محنة خلق القرآن، 

يتتبع تطورات  ابن حنبل ومحاكمته، مثلما  ويتتبع موقف 

املحنة يف األمصار، وينهي فان إس الكتاب بسرية القايض ابن 

أبي دؤاد بوصفه يشكل نهاية هذه املحنة.

إّن قارئ هذا السفر البد أن يلحظ الدقة والتتبع والحرص 

وإدراك  املتعددة،  سياقاتها  ضوء  يف  النصوص  قراءة  عىل 

مراميها يف ظالل تلك التحوالت املجتمعية الكربى، مثلما ال 

بد أن يلحظ قائمة املصادر واملراجع الدقيقة التي تتوقف عند 

النصوص العربية األصلية سواء أكانت فقهية أم كالمية أم 

تاريخية.

الفقه والمجتمع في القرنين الثاني والثالث الهجريين،
 تاريخ الفكر الديني في اإلسالم المبكر

امل�ؤلف : ج�زف فان اإ�ص - تاريخ الن�رش : 1992
-Josef Van Ess. Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine G  التوثيق األجنبي: 

schichte des religioesen Denkens im fruehen Islam. Band III Walter de Gruyter. Berlin. Newyork: 1992

اللغة: األملانية

ل جزءاً ال يتجزأ من تاريخ اإلسبان، إال  مع أن اإلسالم يشكِّ

أن العالم العربي-اإلسالمي ما زال حقيقة مغيَّبة عن اإلسباني 

العادي الذي ال يعلم عنه اليشء الكثري، أو يتعامل معه انطالقا 

اها بشكل مستمر من إعالم يتوخى  من مفاهيم مغلوطة يتلقَّ

اإلثارة قبل املصداقية. وبالتايل تلك النظرة املوسومة باألحكام 

الزِّيف وتعكس صورة مشوَّهة،  الجاهزة تخضع للكثري من 

بسبب خلط املفاهيم الذي طاملا يقع فيه اإلعالم الغربي مكرِّسا 

لفكرة غالبا ما يبدو اإلسالم من خاللها دين ركود وجمود، 

داً  لدرجة يصعب معها تحديد هويته.    وفكراً معقَّ

 يهدف مرتينث مونتابث، من خالل هذا الكتاب، إىل تقريب 

بأسلوب  الحقيقة،  هذه  من  املختص  غري  اإلسباني  القارئ  

بسيط وقريب، لكن يف الوقت نفسه، علمي وممنهج، يتناول 

اآلن،  ذات  يف  وثقايف  واجتماعي  تاريخي  منطلق  من  اإلسالم 

ويعرض بالتحليل والرشح للعديد من املصطلحات الجديرة  

بالتوقف عند معانيها،  إذ عادة ما تبتعد عن مدلولها الحقيقي 

تتمُّ إحاطتها  بهالة من  أو  عندما ُترشح بعيداً عن سياقها، 

غري  أو  غائبا  بالنهاية  معناها  ليظلَّ  والضبابية   الغموض 

واضح بالنسبة للسواد األعظم من القرَّاء. 

 يعدُّ بيدرو مرتينث مونتابث أحد أهمِّ املستعربني اإلسبان 

العربي  العالم  بشأن  والخرباء  اإلسالمي  بالفكر  ني  املختصِّ

الثقايف  املركز  مدير  األوسط، شغَل منصب  والرشق  املعارص 

اإلسباني يف القاهرة، وانتقل بني عدة جامعات إسبانية، قبل 

أوتونوما  ال  جامعة  يف  رشيف  أستاذ  منصب  أخريا  يشغل  أن 

بينها  من  الصدد  هذا  يف  املؤلفات  من  العديد  لديه  بمدريد. 

»أوروبا اإلسالمية«، »سحر حضارة ألفية«، »األندلس«، تحدِّي 

اإلسالم«، »إسبانيا يف األدب العربي املعارص«، عىل سبيل الذِّكر 

ال الحرص.     

 يف كتابه »اإلسالم ، يفتح مرتينث مونتافيث األبواب عىل 

وسلرِسة،  طة  مبسَّ بطريقة  اإلسالمية  الثقافة  بعمق  ثقافة 

ور واملعطيات املهَمة بهدف  ويضمِّن الكتاب العديد من الصُّ

خت يف عقول أغلبية الناس يف  َور النَّمطية التي ترسَّ نبذ الصُّ

املجتمع املعارص، والتي تعطي للكتاب من جهة أخرى، صبغة 

شيِّقة وتجعل قراءته يف متناول أي قارئ متطلِّع إىل تكوين 

فكرة شاملة عن املوضوع.

 ينقسم الكتاب إىل ستة محاور تضمُّ ثالثني فصالً. 

املحور األول -الذي يشمل الفصول األربعة األوىل - يرشح 

األسس العامة التي يقوم عليها اإلسالم، مشرياً إىل أنه ليس دينا 

فقط ، بل ثقافة فريدة  ومتجذِّرة، »بل يتعلق األمر بإحدى أهمِّ 

إنساني حقيقي«، كما  الكونية وبرتاث  اإلسهامات للحضارة 

يؤكد الكاتب.       

املحور الثاني، والذي يضمُّ الفصول السبعة التالية، يتناول 

الكاتب  يعرض  الفصول  هذه  خالل  ومن  الديني،  الجانب 

للحديث عن القرآن الكريم وبنية النص القرآني، عن الرسول 

رشح  إىل  يتطرَّق  ثم  الوحي،  لتلقِّي  األوىل  واملراحل  وسريته 

حاً الفرق بني املصطلحني. نَّة والحديث، موضِّ مفهوم السُّ

اإلنسان  عن  املحور  هذا  يتحدث  ذلك،  إىل  باإلضافة 

املسلم، عن األركان الخمسة، ثم ينتهي بالحديث عن الخلفية 

الذي سيقع داخل اإلسالم بني  التاريخية وحيثيات االنقسام 

يعة.           نَّة والشِّ السُّ

املحور الثالث، من ستَّة فصول -من الثاني عرش إىل السابع 

صه الكاتب لتاريخ اإلسالم ويعرض فيه  عرش تحديداً - يخصِّ

منذ  بها،   مرًّ  التي  التاريخية  قب  الحرِ كبري ملختلف  بإسهاب 

الرَّاهن، بدءا بصدر اإلسالم، مرورا بعرص  نشأته إىل العرص 

التي  التطورات  إغفال  الفتوحات اإلسالمية، دون  أو  التَّوسع 

التَّفرعات  ضت عنها مختلف  الحقبة والتي تمخَّ واكبت هذه 

والطوائف الدينية، ثم بعد ذلك يواصل رسده التاريخي ليتوقف 

عند فرتة الحروب الصليبية، ثم اإلمرباطورية العثمانية والتي 

لت  بنهايتها نهاية هيمنة اإلسالم  كقوة سياسية.   شكَّ

تأتي بعد ذلك فرتة  االمربيالية الغربية بشتى انعكاساتها 

عىل العالم اإلسالمي ككّل، واألثر السلبي العميق الذي خلَّفه 

والتي  التاريخ،  عرب  عاشها  التي  واألوضاع  عليه  االستعمار 

خ هذه االمربيالية وجعلت من اإلسالم ما هو عليه  كرَّست لرتسُّ

اليوم. 

صهما الكاتب لكلِّ ما هو   املحوران الرابع والخامس يخصِّ

متعلِّق باألدب والفن، ويف هذا اإلطار، ُيربرِز مرتينث مونتابرِث 

أما  اإلسالمي.  األدب  داخل  رئيس  كجنس  الشعر،  مكانة 

بالنسبة للفنون، فُيربرِز أهمية املعمار واملباني التي ما زالت إىل 

اآلن شاهدا حيا عىل شموخ الحضارة اإلسالمية، من قصور 

يدا بالدَّور  وجنان ورياض ومدارس وُمصلَّيات وجوامع، ُمشرِ

التعليمي لهذه األخرية، إىل جانب تأدية مهمتها َكُدوٍر للعبادة، 

ناهيك عن َكونها ملتقيات اجتماعية ومرتعا للثقافة والعلم. 

املحور األخري، والذي يشمل الفصلني األخريين، يلقي فيه 

الكاتب نظرة بانورامية عىل الوضع الراهن للمجتمع اإلسالمي، 

ويف قراءة واقعية وموضوعية، يشري مرتينث مونتابث إىل أن 

العالم اإلسالمي اليوم -ومنذ فرتة غري قصرية- يمرُّ بإحدى 

عىل  الضوء  ويسلِّط  وجوده،  تاريخ  يف  حرجا  األكثر  املراحل 

العاملني  بني  القائمة  الشديدة  املواجهة  أو  الواضح  النُّشوز 

اإلسالمي والغربي، مقرتحاً بعض الحلول التي من شأنها أن 

د للتصالح أو التقارب ما بني املوقفني.  تمهَّ

املفاتيح  من  العديد  عىل  يحتوي  أسايس  كتاب  »اإلسالم« 

جوانبها،  بمختلف  اإلسالمية  للثقافة  أكرب  فهماً  تتيح  التي 

شخصية  ونضج  أيضاًبعمق  لكن  ممتع،  سهل  نسق  ضمن 

وكاتب متمرِّس كمرتينث مونتابث. 

امل�ؤلف: بيدرو مرتينث م�نتابث-   عدد ال�صفحات: 96�ص - تاريخ الن�رش:  1991
 Pedro Martínez Montávez. EL ISLAM. Salvat Ediciones، Barcelona، األجنبي:   التوثيق 

 .1991
اللغة: اإلسبانية
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مؤلف هذا الكتاب هو الباحث واملسترشق يوهان بومان 

الذي عمل أستاذاً يف جامعتي ماربورغ   )1998  – 1918  (

وبروسل، وله دراسات كثرية نذكر من بينها:

لألنثروبولوجيا  بنيوية  صيغة  القرآن،  يف  واإلنسان  الله 

الدينية.

املسيحية واإلسالم يف امليزان، الحياة تصوغ املوت.

املسيحيون واملسلمون، ما يجمع بينهم وما يفرقهم.

صدر كتاب »القرآن واليهود« عام 1990م والكتاب يتكون 

من 130 صفحة من القطع املتوسط، ويحسن قبل الحديث 

عنه أن نرشع يف عرض محتوياته.

يتكون الكتاب من مدخل وستة فصول هي:

1. الجزيرة العربية يف عرص الرسول محمد، صىل الله عليه 

وسلم، مرسح املأساة.

2. الرسول والقرآن يف الحقبة املكية:

أ. املحتوى القرآني للسور االوىل.

ب. املعارضة املكية.

ج. اليهود وتاريخهم بوصفهم شهوداً عىل الحقيقة.

3. الرسول واليهود يف املدينة:

أ. الهجرة إىل املدينة عام 622 للميالد.

ب. يهود املدينة.

ج. تقرّب الرسول من يهود املدينة

د. سلوك اليهود يف املدينة

هـ. ظهور عداء الرسول ليهود املدينة

4. موقف القرآن من اليهود

5. العواقب:

أ. اليهود يف ظل امليثاق الدويل.

ب. اإلسالم ودولة إرسائيل.

6. تذييل: املأساة.

من املالحظ أن يوهان بومان قد بنى كتابه بناًء متنامياً؛ 

للربهنة  الشواهد  ينطلق من فكرة معدة سلفاً، ظل يقتنص 

عىل صحتها، كما ينطلق الكتاب من ذهنية الهولوكست وما 

تعرض له اليهود يف أملانيا عىل أيدي النازيني من مذابح وهذا 

األمر يتضح يف البعد العاطفي للكتاب الذي اليخفيه مؤلفه، 

لدى  عواطف  بناء  هو  صاحبه  نظر  يف  الكتاب  من  فالهدف 

الكتاب  القارئ، وتشكيل منظور جديد كما يشري يف مقدمة 

القصرية، ولعل هذا األمر يتضح بجالء يف املدخل الذي يتكون 

من ثماني صفحات؛ فقد كان املؤلف حريصاً عىل رسم صورة 

العداء الذي يحيط بإرسائيل منذ نشوئها، وهو يف هذا يسعى 

إىل بناء صورتها بوصفها ضحية يف محيط عربي وإسالمي 

معاٍد!

لصورة  بومان  بقراءة  املتعلق  التحليل  مستوى  عىل  أما 

اإلسترشاقية  للنظرة  توكيداً  يجيء  فإّنه  القرآن،  يف  اليهود 

العامة للقرآن الكريم، فهذا الكتاب الكريم يف نظر الكثريين 

يهودية  وتعاليم  وقصص  نصوص  من  مزيج  هو  منهم، 

ومسيحية، لهذا يرسف بومان يف املقارنة بني القرآن والتوراة 

للربهنة عىل صحة هذه النظرة. لكن بومان يسعى إىل تقسيم 

تبيان ما ينطوي عليه  إىل مراحل بغية  صورة بني إرسائيل 

النص القرآني من ذرائعية؛ فبومان يزعم أن لجوء القرآن  إىل 

قصص بني إرسائيل والحديث عن تاريخهم كان يتزايد كلما 

الذين  االنبياء  قصص  عن  ويتحدث  املكية،  املعارضة  زادت 

لهذا  القرآن  أخذ  عىل  مثاالً  بوصفها  املرحلة  هذه  يف  ذكروا 

املرياث اليهودي!

أما يف املدينة فقد » تحول« املوقف القرآني، ورشع القرآن 

كالقنبلة  التوراة  وقصص  اليهود  أنبياء  بالتدريج  يستخدم 

املوقوتة، فعندما رفض اليهود نبوة الرسول وأنكروها أظهر 

العداء لهم، بمعنى أن القرآن كان يوظف املرياث اليهودي عىل 

نحو حر، فتارة يكون وسيلة لالقرتاب من اليهود، وتارة أخرى 

يكون وسيلة لالبتعاد.

يف الفصل الرابع من الكتاب يقر بومان أن الرسول محمد، 

صىل الله عليه وسلم، قد جابه يهود املدينة أول ما احتك بهم 

بنوايا طيبة، رغبة يف ان يدخلوا يف اإلسالم لكن املأساة تكمن، 

كما يزعم بومان، يف كون الرسول، صىل الله وسلم، لم يكن 

يعرف كثرياً عن أصول العقيدة اليهودية، لهذا أصيب بخيبة 

أمل عند رفضهم اإلسالم وتحول اليهود إىل أكثر الناس عداء 

لإلسالم.

قينقاع  كبنى  املدينة،  يهود  عن  ذك  بعد  بومان  يتحدث 

وبني النضري، وبني قريظة ويهود خيرب، ويصور ما حدث لهم 

بوصفه تراجيديا، تشبه املآيس الكالسيكية؛ ليقفز يف خاتمة 

منها،  املسلمني  وموقف  إرسائيل  نشوء  عن  للحديث  املطاف 

وهو حديث يضعه املؤلف بعد ترتيب عاطفي ألبرز الوقائع 

التاريخية الكربى يف تاريخ اإلسالم.

صحيح أن بومان يعرتف أن بقاء الجماعات اليهودية يف 

املواجهة  وأن  التاريخ،  امتداد  عىل  طبيعياً  ظّل  اإلسالم  ديار 

مع القوة السياسية لليهود من خالل قيام دولة إرسائيل شّكل 

يعيد  أن  اإلسالم  عىل  أن  يرى  لكنه  للمسلمني.  سافراً  تحدياً 

التامل يف هذا األمر، وأن ال يشكل تاريخه هذا يف التعامل مع 

اليهود نموذجاً يحتذى.

من الواضح أن بومان يعرف املصادر اإلسالمية، ويفهمها؛ 

لكنه يقرأ تلك املصادر وما يتولد عنها من أحكام وآراء قراءة 

إسقاطية تمزج الديني بالسيايس والتاريخي باملعارص، دون 

حياد أو موضوعية بل عرب انحياز كيل للطرف اآلخر، وقد يكون 

بومان أحد الذين يشعرون بالذنب تجاه املحرقة اليهودية يف 

الغرب، لكن نقل آثام تلك املجازر إىل التاريخ اإلسالمي، يظل 

عمالً غري علمي، وال يقوم عىل موضوعية يف الرؤية والتحليل.

القرآن واليهود..... تاريخ مأساة

امل�ؤلف: ي�هان ب�مان - تاريخ الن�رش: 1990
 Johan Bouman. Der Koran und die Juden، die Geschichte einer  :الت�ثيق الأجنبي

Tragoedie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt: 1990
اللغة: الأملانية

الرتاث  إىل  »مقدمة  كتاب  من  األوىل  الصفحات  منذ 

الثقافة  مع  املؤلف  بتعاطف  القارئ  يشعر  اإلسالمي« 

الغرب  يف  ظهرت  التي  األعمال  يقسم  فهو  اإلسالمية. 

كتبها غري  وأعمال  كتبها مسلمون  أعمال  إىل  اإلسالم  عن 

مسلمني، ولكنه ال يجد أن الصنف الثاني ميسء بالرضورة، 

وال أن الصنف األول متعاطف بالرضورة. 

يتابعون  وهم  اإلسالم  عن  املسلمون  كتب  ربما  إذ 

منظور  فمن  التحديد  وجه  »وعىل  كتاباتهم.  يف  الغربيني 

املوقف التقليدي يمكننا أن نفصل بني الحداثي واملحافظ، 

ونميزهم عن املفكرين التقليديني.

لديه  األخرى،  البرشية  تقاليد  سائر  مثل  واإلسالم،   

تنمو  برحت  ما  حضارة  يف  تجسدت  العالم  إىل  نظرة 

برسعة«.

األول  الفصل  يعنى  فصول.  ثمانية  يف  الكتاب  يقع 

النبوية  الدورات  بتوصيف  الوحي«  »دورات  بـ  املعنون 

النبي  بني  والتمييز  القرآني،  التصور  حسب  املتعاقبة 

والرسول، ويالحظ أن األنبياء أكثر عدداً من الرسل، لسعة 

املهمة امللقاة عىل عاتق الرسول. 

ويتطرق يف هذا الفصل إىل اإلشارة إىل النبي إبراهيم، 

صورة  ترتك  لم  الحنيفية  أن  يجد  وهو  الحنيفية،  ودين 

أن  وبرغم  اإلسالم،  قبل  العرب  ذاكرة  يف  املعالم  واضحة 

الذين ظهروا قبل اإلسالم بقليل كانوا يرصحون  الحنفاء 

باالنتساب إليها، فإن أخبارهم تدل عىل أن عقيدتهم كانت 

توحيداً يخالطه يشء من الرشك.

املؤلف  يتابع  الرسول«  »محمد  الثاني  الفصل  يف 

تشكل  التي  األحداث  عىل  مركزاً  النبوية،  السرية  وقائع 

لدى  األفكار  بعض  عن  بعد  فيما  تتفتح  أن  يمكن  بذوراً 

املسلمني الالحقني. ويتعرض بخصوص اإلسالم املكي إىل 

النبي،  لرسالة  الروحية  والرضورة  الغربيني،  النبي  نقاد 

واألحداث اإلعجازية يف شباب النبي، وقيص واللغة العربية، 

ليتحول بعدها إىل اإلسالم املدني، وسنة النبي، ويركز عىل 

نحو خاص حول خطبة الوداع.

املؤلف  يتناول  القرآن«،  »طبيعة  الثالث  الفصل  يف 

وترتيب  القرآنية،  واملعجزة  والتأويل  التنزيل  بني  الفرق 

والقرآن  وتالوته  القرآن  وجمع  الكريم،  القرآن  آيات 

الجوهري  والتعليم  وتفاسريه،  القرآن  ورشوح  واملسيح 

للقرآن والله يف القرآن والنعيم والجحيم واإلنسان خليفة 

الله عىل األرض، وترجمات القرآن، والتفاسري الحديثة.

ويميز الفصل الرابع »طريق الصوفية الروحي« بني 

الكلمة،  واشتقاقات  التصوف  وأصول  والباطن،  الظاهر 

والرصاع والتوفيق بني أنصار الرشيعة الظاهرية وأنصار 

الصوفية واإلحياء  الروحي، واملؤسسات  الباطني  الطريق 

الذي شهده التصوف يف القرن الثالث عرش )أي الطريقة 

القادرية(، ومفهوم السلسلة الصوفية، ونقاد التصوف.

لإلسالم«  املقدسة  »الرشيعة  الخامس  الفصل  لكن 

يعود إىل الرتكيز عىل مفهوم »الرشيعة«، يف مقابل مفهوم 

»الحقيقة« يف التصوف. وهكذا يتناول مفاهيم مثل اإليمان 

واإلسالم واإلحسان، والحديث، واملذاهب والعلماء والدولة 

املقدسة، والزواج  يف اإلسالم، والتشيع والتسنن، والحرب 

والدين  الحضارة  يف  املرأة  ودور  اإلسالم،  تقاليد  وفق 

واألغنياء،  والفقراء  االقتصادية،  واملظاهر  اإلسالميني، 

والقانون والتخلف.

ولعل الفصل السادس، »الرتاث العقيل اإلسالمي«، هو 

من أغنى فصول الكتاب. إذ يرى املؤلف أن الوحي ينطوي 

عىل أفكار بذرية للتأليف بني املدارس الفكرية.

 وهنا يقرتح أن كلمة )عقل( العربية ال تشري إىل املعنى 

العميل االستداليل للعقل أي الحصافة والتدبر، بل هو يميل 

إىل تفسري املتصوفة للعقل بمعنى أنه الروح الكونية، وأن 

هذه الروح الكونية هي التي تربط املؤمن بالله كنور. وهو 

يستند يف ذلك إىل الحديث املشهور: أول ما خلق الله العقل. 

ويف رأي املؤلف فإن التصوف يقيم هوية بني هذه األلفاظ 

محمد،  ونور  والروح،  الكيل،  الكوني  العقل  باعتبارها 

واللوغوس)أي كلمة العقل الكوني(. 

ثم يعرض للمعتزلة وعلم الكالم املدريس واألشعرية، 

والعقيدة والفلسفة اإلسالمية ومحتوياتها، وتطور مفهوم 

الفلسفة، وعالقتها بالدين، واألفالطونية املحدثة يف اإلسالم، 

وتأثريها.

وفيه  اإلسالم«.  »فنون  هو  السابع  الفصل  وعنوان 

يتناول مبادئ الفن املقدس، والفن التجريدي غري التمثييل 

كأسس  والسنة  والقرآن  العربية،  والفنون  اإلسالم،  يف 

وأرضحة  والزاوية،  والجامع،  والنحت،  والخط  جمالية، 

األولياء، وأصناف الخط اإلسالمي، واألرابيسك واملوضوعات 

الهندسية، والفنون الصغرى، واآلداب اإلسالمية، والغرب 

والفن اإلسالمي.

أما الفصل األخري »العالم اإلسالمي املعارص« فيعنى 

والتأخر  الغرب،  ومجيء  اإلسالمية،  الحضارة  بتطور 

وعملية  للهجوم،  وتعرضه  التصوف  وتجدد  واإلصالح، 

الغرب،  لتأثريات  اإلسالمية  البلدان  تعرض  أو  الغربنة 

الغرب  يف  االرتقائية  والنزعة  ومحافظني،  ومحدثني 

واإلسالم، واألصولية يف اإلسالم وتأكيد اإلسالم الكالسيكي 

لذاته.

مقدمة إلى التراث اإلسالمي

امل�ؤلف : فكت�ر دانر  - عدد الصفحات : 268ص - تاريخ النرش : 1988 
 Victor Danner. The Islamic Tradition، An Introduction  : التوثيق األجنبي

Amity House، New York، 1988
اللغة : اإلنجليزية
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مؤلف هذا الكتاب ) 1931 -   ( مختص باألبعاد العاملية 
من  عدد  وله  املسيحي،  اإلسالمي  الحوار  وبتاريخ  لإلسالم، 
ومعرفية  تاريخية  جوانب  تتناول  التي  والبحوث  الدراسات 
يف هذه العالقة، أما محررو، هذه السلسلة فهم مسترشقون 
اإلسالمي  التاريخ  يف  باسهاماتهم  معروفون  وباحثون 
والحضارة العربية اإلسالمية. يقع هذا الكتاب يف حوايل 230 

صفحة من القطع املتوسط، ويحتوي عىل أربعة فصول هي:
التطور التاريخي ] للعالقة بني اإلسالم وأملانيا[ 

الهجرة - مسلمون أجانب يف أملانيا.
مسألة االعرتاف.

حال اللقاء اإلسالمي املسيحي.
التطور  مسألة  األول  الفصل  هذا  يف  املؤلف  يناقش 
التاريخي للعالقة بني اإلسالم واألملان، ويستعرضها عىل نحو 
دقيق وممتع، وإذا كان كثري من الدارسني يعيدون العالقة بني 
الجرمان  التي شارك  الصليبية،  الحروب  إىل  واألملان  اإلسالم 
فيها، فإن مؤلف هذا الكتاب يعيد بداياتها اىل عام 777م يوم 
استقبل شارملان وايل رسقوسة الطريد، الذي طرده سليمان 
معاهدة  الوايل  ذلك  مع  شارملان  ليوقع  قرطبة،  أمري  العربي 
تحالف. بعد هذه الحادثة بأربعة عرش عاماً، رشع املؤرخون 
لعالقة أسطورية بني شارملان هذا وهارون  أبعاداً  يرسمون 

الرشيد.
لكن بداية االحتكاك الفعيل تعود إىل القرن الثامن عرش، 
يوم وضع دوق كورالند عام 1731، عرشين شاباً تركيا من 
األول  ڤيلهلم  فريدريش  بروسيا  ملك  يف خدمة  القامة  طوال 
)1713- 1740م( الذين وصل عددهم يف السنوات الالحقة 
إىل مائة وكانوا من الخيّالة. وقد أمر امللك الربويس ) وبروسيا: 
دولة تاريخية كانت تشكل أملانيا الحالية الجزء األكرب منها( 
الكنيسة  الفرسان بالقرب من  1732 ببناء قاعة لهؤالء  عام 
العسكرية، لتكون بمثابة مصىّل لهم، وقد حكى أحد الروائيني 
األملان وهو يوخن كلرب يف روايته التاريخية »األب« أّن فريدريش 
فيلهلم كان يحب أن يعبد الله يف بوستدام بلغات األرض كلها، 
وأن يجري معاملة أصحاب تلك العقائد بقدر من املساواة. وقد 
أرسل هذا امللك عام 1724 وزير بالطه إىل السلطان العثماني 
ليأذن له برشاء عدد من الخيول، فأذن له وأهداه فرساً أصيلة، 

كريمة النسب.
ويروي املؤلف أن عام 1763 هو العام الذي شهد وصول 
أحمد أفندي، وهو أول سفري للخليفة العثماني يف بالط امللك 

للسلطان  كتب  قد  السفري  هذا  أّن  الطريف  ومن  الربويس، 
العثماني أن أهايل برلني ال يخفون أنهم عىل استعداد للدخول 
يف اإلسالم، ويرى املؤلف أن انطباع السفري الخاطئ هذا، جاء 
أهايل برلني  أن يستقبل  اعتاد  الذي  الودي  نتيجة لالستقبال 

به ضيوفهم.
يتحدث املؤلف بعد ذلك عن شخصيات مهمة، كانت رائدة 
يف هذه العالقة ويتوقف عند شخصية الدكتور إدوارد شنترس 
Schnitzer Eduard )1840- 1892(.الذي اعتنق اإلسالم 
حكم  وتوىل  باشا،  أمني  محمد  يدعى  وصار  1878م  عام 

مقاطعة مرصية تقع عىل خط االستواء.
العالقة يف  هذا  لتطور  التاريخي  املؤلف يف رسده  يميض 
والروابط  املساجد  تأسيس  عن  فيحكي  الالحقة  العصور 
اإلسالمية يف أملانيا، والنزوح الرتكي إىل أملانيا بعد عام 1945 
لحاجة أملانيا إىل األيدي العاملة؛ ليتوقف يف خاتمة هذا الفصل 

عند مفردة سّماها »األملان يف خدمة القرآن«، مشرياً بذلك إىل 
مثقفني وشعراء ومسترشقني أملان قدموا خدمات جليلة للثقافة 
اإلسالمية. من أمثال الشاعر األملاني غوته )1749 – 1832( 
الذي استلهم القرآن الكريم يف أشعاره، وكتب مرسحية قصرية 
فيها تمثٌّل إيجابٌي لشخصية الرسول الكريم محمد، صىل الله 
عليه وسلم، إىل املسترشق الكبري فريدريش روكرت )1788- 
1866( الذي نقل معاني القرآن الكريم إىل األملانية عىل نحو 
إىل آخرين أسهموا يف إضاءة جوانب  بالجمال والدقة،  يمتاز 

مهمة يف هذا الكتاب املقدس.
يعقد املؤلف الفصل الثاني من الكتاب عن هجرة املسلمني 
عمل،  فرص  عن  بحثاً  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  أملانيا  إىل 
األتراك،  من  املهاجرين  هؤالء  من  العظمى  الغالبية  وكانت 
الذين يبلغ عددهم طبقاً الحصاءات 2006 حوايل ثالثة ماليني 

ونصف.
يناقش املؤلف هذا الوجود اإلسالمي من جوانبه املختلفة؛ 
فيتحدث عن األبعاد الثقافية والحضارية، مثلما يناقش األبعاد 
االجتماعية، واالقتصادية والقانونية، ويتحدث عن التجمعات 

والروابط اإلسالمية يف هذا اإلطار.
أملانيا يشكل واحدة من  الوجود اإلسالمي يف  أّن  وال شك 
يجري  التي  املعارصة  األملانية  الحياة  يف  اإلشكالية  القضايا 
النقاش حولها من وجهات نظر متعددة، مثلما يجري الحديث 
عن أجيال متالحقة من هؤالء املسلمني، يختلف الجيل الثاني 
اسالفه،  عن  منهم  الثالث  الجيل  يختلف  مثلما  األول،  عن 
التكيف  عىل  املسلمني  هؤالء  قدرة  يف  يتحدد  هنا،  واالختالف 
واالندماج يف املجتمع األملاني، الذين يرفضون تهمة الفشل يف 
التكيف ويطالبون باملساواة يف فرص العمل والتعليم وبخاصة 
أملانيا،  مواليد  من  وأحفادهم  املسلمني  املهاجرين  أبناء  أّن 

يتحدثون لغتها ويحمل معظمهم جنسيتها.
يف الفصل الثالث من الكتاب يناقش املؤلف مسألة اعرتاف 
باالعرتاف  يعني  وهو  باإلسالم،  أملانيا  يف  واملجتمع  الدولة 
اإلقرار القانوني للمجتمع بالحقوق القانونية لإلسالم بوصفه 
ديناً يمتلك الحق يف املشاركة العلنية يف الحياة االجتماعية، ويف 
ممارسة شعائره. يشري املؤلف إىل اآلراء املتضاربة حول هذه 
مسألة  تجاه  األملانية  الكنيسة  موقف  عند  ويتوقف  املسألة، 
االعرتاف، ويبني أن موقفها املعلن متقدم عىل مواقف الدولة. 
 1977 عام  األوروبية،  الكنائس  مؤتمر  إىل  املؤلف  ويشري 
بخصوص »الكنيسة والوجود اإلسالمي يف أوروبا« ويقتبس 
معاناة  إىل  يشري  املؤتمر،  لهذا  النهائية  التوصيات  من  جزءاً 
هذه  تغيري  رضورة  ويؤكد  أملانيا،  يف  اإلسالمية  الجماعات 
األوضاع؛ ليغدو بمقدور الكنيسة األملانية » العمل مع اإلسالم 
واملسلمني اليجاد مناخ حر لهم« مثلما يؤكد هذا البيان رضورة 

» االعرتاف العلني والقانوني باإلسالم«.

تاريخ اإلسالم في ألمانيا
تاريخ العبادات في اإلسالم، أبحاث في تطور العبادات وتنظيمها 

في ضوء تاريخ التشريع ونقد األحاديث: صيام رمضان نموذجًا
املسترشق  وهو  أّن صاحبها  الدراسة،  هذه  عنوان  يبني 

إسبانيا وقد  الذي مات يف ظروف غامضة يف  ليش  كالوس 

كان يعمل يف جامعة بون أستاذاً للدراسات اإلسالمية، وباحثاً 

يف تاريخ الحديث النبوي الرشيف، ينظر إىل تاريخ العبادات 

فالعبادات  والتطوري؛  الوضعي  البعدين  بني  تمزج  نظرة 

التي تولّدت  اإلسالمية يف نظره هي مجموعة من الطقوس 

لهذا  والثقافية؛  اإلجتماعية  التحوالت  من  مجموعة  حصيلة 

يرصح ليش يف مقدمة دراسته التي تقع يف 352 من القطع 

الكبري أننا عندما نرشع يف دراسة تاريخ العبادات يف اإلسالم؛ 

لها تناقش  أنفسنا عىل صلة بتحليالت ال حرص  فإننا نجد 

ال  موروث  وهو  اإلسالم،  يف  والعقائدي  الترشيعي  املوروث 

النبوة، يف نظره، ألن هناك من  يعود، بالرضورة، إىل عرص 

الوثائق واألدلة ما يبني أن تطور غالبية االحكام الترشيعية 

قد وقع يف القرنني األول والثاني الهجريني.

يسري ليش يف هذه الدراسة من حيث الرؤية واملنهج عىل 

ايغناتس  االصل  املجري  املسترشق  السابقني  سلفيه  َهدْي 

جوزف  االملاني  واملسترشق   )1921  -1850 غولدتسيهر) 

الجزء  يف  غولدتسيهر  زعم  فقد   .)1960  -1902( شاخت 

الثاني من كتابه » دراسات محمدية« الذي صدر عام 1890م 

أّن من الصعوبة بمكان أن نتعرف االحاديث الصحيحة؛ ألن 

واالجتماعي  الديني  للتطور  نتيجة  وجدت  االحاديث  هذه 

والتاريخي يف القرنني األول والثاني للهجرة، وتابعه شاخت 

يف كتابه »أصول الترشيع اإلسالمي« الصادر عام 1959م؛ 

فراى أن ما ُيروى عن الصحابة من أحاديث ال يمثل العرص 

النبوي، بقدر ما يعكس حياة الناس يف القرنني األول والثاني 

للهجرة. ودلل شاخت عىل ذلك بقوله:

إن الطريقة املثىل للربهنة عىل ان تقاليد بعينها لم توجد يف 

عرص معني هو الربهنة عىل أن تلك التقاليد لم تكن حارضة يف 

السجاالت ولم تستخدم بوصفها حجة ترشيعية.

صحيح أن ليش يرى أن ما توصل إليه شاخت بعد تلك 

بذلك  كان  ألنه  مفاجأة،  كان  صحيحة،  يراها  التي  املقدمة 

الربهنة عىل صحتها،  يقف عىل شفا مسألة مركبة يصعب 

يدلل  اإلسالمي،  الترشيع  تطور  أن  يزعم  عندما  وبخاصة 

التي ظلت حية، وهو  القديمة  القانونية  بالنظم  عىل صلته 

ما يخالفه ليش ألن تلك النظم القانونية القديمة ال تتفق يف 

جوهرها مع السنّة النبوية، لكن ليش ال يخالف شاخت يف 

جوهر رؤيته ويكاد يستغرب اعرتاض املسترشق يوهان فوك 

يقتنع  ولم  عارضها  الذي  الوحيد  بوصفه  الرؤية،  تلك  عىل 

بصحتها.

يرى ليش أن اإلسالم لم يصدر عن رؤية منظمة ومحددة 

لشهر رمضان، وأن مفهوم اإلسالم للصيام قد تشكل ونما، 

عىل املستوى التاريخي، تحت ضغط العالقات السائدة يوم 

ذاك عىل اختالف ما بينها. وهو يرى أن تطور العبادات يف 

اإلسالم بعامة، ومن بينها الصيام يجيء داالً عىل ما شهده 

اإلسالم يف تاريخه من عدم القدرة عىل املوازنة، بني األبعاد 

الجمعية للعبادات واألبعاد الفردية القائمة عىل التنسك.

تتكون دراسة ليش من سبعة أجزاء موزعة عىل النحو 

اآلتي:

والتحديد  اإلشكالية  نقطتني:  عىل  ويحتوي  املدخل:   .1

املصطلحي للصيام.

2. صيام شهر رمضان يف القرآن.

3. صيام شهر رمضان يف الفقه والحديث.

 وهو من أكثر األجزاء طوالً يف الكتاب، ويقع يف 184 صفحة 

وفيه تسعة أقسام تناقش مدة الصيام، ومعنى الشهود 

وبدء الصيام، وتقديمه، وصيام شعبان وبداية اإلمساك 

واإلفطار والوصال. 

4. الخالصة

 5. الهوامش 

6. املصادر واملراجع

 7. الفهارس العديدة.

أما  صفحة،  تسعني  يف  االخرية  الثالثة  األجزاء  وتقع 

من  العربية  املصادر  بني  تجمع  فكثرية،  الدراسة  مصادر 

تفسري وحديث وسرية ومعاجم وتاريخ، فضالً عن الدراسات 

التي كتبها املسترشقون الغربيون.

ومنظمة،  جادة،  الدراسة  هذه  إن  يقال  ان  الحق  ومن 

وتسعى إىل قراءة هذه العبادة عىل نحو دقيق. ويكشف عن 

ذلك بوضوح تتبعها ملسائل كثرية خاصة بالصيام من حيث 

ببدايات  تتعلق  أخرى  مسائل  عن  فضالً  واالنواع  األحكام 

الشهر ونهاياته وبلحظتي االفطار واإلمساك، ومحاولة قراءة 

آراء الفقهاء ومناقشتها يف ضوء االحاديث النبوية.

ولكنه ال يخفى أن ليش يسعى إىل الربهنة عىل ما أشار 

التمييز بني  عند  يبني مثالً  أن  املقدمة؛ فهو يحاول  إليه يف 

»أيام معدودات« و »شهر رمضان« البعد التطوري يف الصوم 

يف اإلسالم، ولعل من املعروف أن هذه املسألة لم تكن غائبة 

الصيام  أحكام  لبيان  تصدوا  الذين  والفقهاء  املفرسين  عن 

وتاريخه. وقد وقف الكثريون عند الفرق بني اآليات التي جاء 

فيها » أيام معدودة« وهذه اآلية عىل سبيل املثال وبينوا أن 

معدودة يف غري العاقل تدل عىل الكثرة، أما معدودات فتدل 

عىل القلة، فالقول أيام معدودات قد يشري من الناحية البالغية 

االيام يهدف إىل تهوين االمر عىل  لتلك  التقليل  إىل لون من 

الصائم.
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االسالم وقراءاته

انتشار المذهب الشافعي منذ بداياته 

حتى  القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر ميالدي
يشكل كتاب املسترشق األملاني هاينز هالم عن انتشار 

إىل  تنتمي  التي  الدراسات  من  واحداً  الشافعي  املذهب 

التاريخ الثقايف، والتي صدرت بوصفها من األعمال املساندة 

ملا يعرف بأطلس توبنجن للرشق األوسط ) TAVO ( وهذا 

توبنجن  جامعة  عليه  أرشفت  الذي  التاريخي  األطلس 

ينقسم إىل قسمني كبريين:

واحد جغرايف يتتبع املسائل الجغرافية املتعلقة بالرشق 

من  ذلك  غري  إىل  وتربة  ومناخاً،  وبيئة  موقعاً،  األوسط، 

املسائل، وآخر تاريخي يتتبع تاريخ هذا الجزء من العالم 

منذ العصور الحجرية إىل ما بعد الحرب العاملية الثانية.

حصل هاينز هالم عىل الدكتوراه من جامعة بون عام 

اإلسالمية  للدراسات  أستاذاً  يعمل  مايزال  وهو  1967م، 

يف جامعة توبنجن، وقد أصدر عدداً من الدراسات املهمة 

التي تتناول تاريخ املذهب الشيعي، وإن كان هاينز هالم 

مراسيل  من  اثنني  مع  سجاله  خالل  من  شهرته  نال  قد 

واإلسالمي،  العربي  بالعالم  »املختصني«  األملانيني  اإلعالم 

منتحل   « عنوان  يحمل  كتبه  من  واحد  يف  هالم  بنّي  وقد 

الله« جهل هذين املراسلني، وما تحتويه كتبهما من  أخطاء 

ورسقات.

من املعروف أن اإلمام الشافعي استقر يف مرص بعدما 

199هـ. وقد ميّز دارسو فقه  إليها من بغداد عام  ذهب 

دّونه  ما  هو  فالجديد  والجديد؛  القديم  بني  الشافعي 

الشافعي يف أثناء إقامته يف مرص )199 – 204 هـ( حيث 

كتبه،  تصنيف  وأعاد  واجتهاداته،  آرائه،  من  الكثري  غري 

والربيع.  واملزني  البويطي  مثل:  تالميذ  مذهبه  وحمل 

من  املرصية  املرحلة  الجديدة«  و»الرسالة  االم«   « ويمثل 

السياق  هذا  يف  يشار  ان  املهم  ومن  الشافعي.  اإلمام  فقه 

إىل أن الدولة السلجوقية قد تبنت مذهب اإلمام الشافعي، 

وقامت بإنشاء املدارس النظامية لتدريس هذا املذهب.

يف  االنتشار  مسألة  عند  هالم  هاينز  كتاب  يتوقف 

كتابه املشار إليه، عىل نحو يجمع بني العرض التاريخي 

املتسلسل والتحليل الذي يحاول أن يبني أسباب االنتشار 

أو أسباب االنحسار؛ فقد انحرس هذا املذهب بعد الهجمة 

شمال  ويف  تركيا  يف  الحنفي  املذهب  ساد  حيث  املغولية، 

إيران  يف  الشيعي  املذهب  ساد  حني  يف  ووسطه،  العراق 

بعد قيام الدولة الصفوية، كما انحرس هذا املذهب يف مرص 

إىل  الشافعي  املذهب  يعد  الفاطمية، ولم  الدولة  قيام  بعد 

مرص والشام والحجاز واليمن إال بعد قيام الدولة األيوبية، 

ليمتد بعد ذلك إىل رشق أفريقيا وجنوب الهند، وأندونيسيا 

وماليزيا.

يتكون كتاب هالم من بضع وثالثني مفردة، معظمها 

يعود إىل أصقاع العالم اإلسالمي التي وصل إليها املذهب 

أو  الشافعية  مصادر  عن  يتحدث  وبعضها  الشافعي، 

صالتها باملذاهب اإلسالمية األخرى.

الشافعية  طبقات  كتب  عند  البداية  يف  هالم  يتوقف 

أهميتها  لتبيان  ويسعى  الفقهاء عموماًً  بخاصة وطبقات 

املذهب؛  طبيعة  تبيان  يف  ودورها  مصادرها  وطبيعة 

الشافعي،  املذهب  بدايات  عن  للحديث  ذلك  بعد  لينتقل 

واملرحلة املرصية وما قبلها؛ ليتوقف بعدها عند مصطلحي 

العالقة  طبيعة  بعدها  وليوضح  والقايض  املذهب  رئيس 

بني الشافعية واالشعرية. بعدها يبدأ هالم برسم خارطة 

تاريخية تبني انتشار هذا املذهب؛ فيتحدث عن:

خراسان، خوارزم، الهند، وسط آسيا، قومس، جرجان، 

العراق،  أصفهان،  أذربيجان،  الري،  وجيالن،  طربستان 

الصغرى،  آسيا  بكر، سوريا،  ديار  ربيعة،  ديار  املوصل، 

البحري،  الوجه  مرص،  وسط  الصعيد،  والقاهرة،  مرص 

الحجاز، اليمن، حرضموت، رشق إفريقيا، املغرب.

وعندما يتتبع هالم املذهب الشافعي يف هذه األمصار؛ 

وأنصاره  الشافعي  تالميذ  أسماء  بتقديم  يكتفي  ال  فإنه 

يف تلك البالد، بل يقدم دراسة تاريخية دقيقة تتبع نشوء 

املذهب يف ذلك البلد وما طرأ عىل ذلك املذهب من تحوالت، 

ويعدد بعد ذلك أبرز الفقهاء وكتبهم وإليضاح ذلك نكتفي 

العراق  عن  هالم  حديث  يستغرق  العراق.  عن  بالحديث 

الدقيق  التاريخي  بالتفصيل  فيها  يتتبع  صفحة،  سبعني 

تاريخ املذهب الشافعي، ويقسم العراق إىل:

بغداد ص 155- 171

البرصة ص 171 – 175

الكوفة ص 175 – 181

مناطق أربيل ص 182 – 184

الجغرافيا  بني  فيه  يمزج  الذي  العرض  هذا  يف  وهو 

املذهب،  هذا  عن  صغرياً  موسوعياً  عمالً  يقدم  والتاريخ، 

التي  الفقهية  االتجاهات  ألبرز  مسهباً  يقدم عرضاً  مثلما 

شهدها العالم اإلسالمي، التي تتصل بهذا املذهب بصلة.

واعتنى  بنفسه،  مذهبه  الشافعي  اإلمام  دون  لقد 

الحجاز  مدرستي  بني  يمزج  أن  وحاول  الكلية،  بالقواعد 

والعراق، أي بني مدرستي األثر والرأي.

لقب  الذي  شرياز  قايض  العباس،  أبو  القايض  ولعل 

بالباز األشهب، هو من الذين أسهموا يف نرش هذا املذهب.

واملتأمل لكتاب هالم يجد أن مصادره دقيقة وواسعة 

األهمية  من  غاية  عىل  األخرى  هي  فهارسه  وأن  وكثرية، 

تحلييل  الغايات،  معريف  الخالصة  يف  والكتاب  والدقة. 

األبعاد، تاريخي املنهج.

امل�ؤلف: هاينز هامل  - تاريخ النرش: 1974 
 Heinz Halm. Die Ausbreitung der Šâfichitschen Rechtschule von den  :التوثيق األجنبي

 anfaengen bis zum 8/14 jahrhundert..ludwing reicher. Wiesbaden: 1974
اللغة : األملانية

الروابط الحرفية والتآخي في اإلسالم

االملاني  واملسترشق  الباحث  هو  الكتاب  هذا  مؤلف 
مختص  باحث  وهو  تيشنر)1967-1888(،  فرانتس 
بالتاريخ اإلجتماعي للحضارة اإلسالمية. أما كتابه هذا فقد 
نرشه الباحث األملاني هاينز هالم )Halm Heinz ( بعد وفاة 

املؤلف إثر رصاع طويل مع املرض.
شكل موضوع الفتوة، نقطة مركزية يف دراسات تيشنر، 
وهي نقطة ظل يعمل عىل جالء جوانبها طيلة أربعني عاماً، 
لرائد  سبق  بأنه  ويضيف  الكتاب.  مقدمة  يف  يوضح  كما 
اإلسترشاق النمساوي يوسف فون هامر بورغشتال)1774- 
1856( أن مّس موضوعة الفتوة مّساً رفيقاً، لكن الفتوة مع 

ذلك ظلت لغزاً أو شبيهاً باللغز.
ولّعل من الرضوري أن تتضح رؤية تيشنر لهذا املصطلح 
قبل الحديث عن الكتاب الذي يقع يف 670 صفحة من القطع 

املتوسط.
يوضح تيشنر يف مقدمة كتابه أن الفتوة مصطلح جامع 
أبرزها  ومن  بها،  التحيل  الفتى  عىل  يتوجب  التي  للفضائل 
فضيلتي الشجاعة والكرم إضافة إىل األمانة والتواضع والوفاء 
واالستقامة والطهارة، ويبني أن الفتوة تشتبه بمصطلح آخر 
عىل  تطلق  لكنها  املعنى،  حيث  من  أو»املروّة«  املروءة  هو 
الرجولة يف حني تختص الفتوة بالشباب. ويمثل تيشنر عىل 
املروءة يف الجاهلية بحاتم الطائي ويف اإلسالم بعيل بن أبي 

طالب حيث يقال: »ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيلّ«.
وكان لفظ الفتى يف الجاهلية يشري إىل فئة من الشباب 
تجمع بني الكرم والشجاعة والفروسية، واللهو ورشب الخمر 

والسعي وراء اللذات.
حمل اإلسالم معه -كما يرى تيشنر- معطيات حضارية 
الفتوة واحدة من تلك املعطيات  إبان حركة الفتوح وكانت 
الحضارية التي صار لها ظالالت دينية ترتبط بالجهاد. لكن 
االنتشار  حيث  من  مقترصاً  ظل  املصطلح  أن  يرى  تيشنر 
مابني  بالد  يف  انترش  فقد  األدنى،  الرشق  عىل  والحضور 
فكان  مرص  يف  أّما  الصغرى،  وآسيا  فارس  وبالد  النهرين 
من  قدر  بأي  املصطلح  يحَظ  لم  بينما  دخيالً،  مصطلحاً 

االنتشار يف املغرب والشمال االفريقي واألندلس.
فتيان.  فتية/  فتى/  كلمات  الكريم  القرآن  استخدم 
بدالالت مختلفة، ففي حني كانت الكلمة تحمل معنى الفتوة 
تعاىل:﴿قالوا سمعنا  قوله  يف  التحدي  مواجهة  عىل  القادرة 
فتى يذكرهم ُيقال له إبراهيم﴾] األنبياء: 60[ ويف قوله تعاىل: 

﴿إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى﴾] الكهف:13[
فإن الكلمة تحمل دالالت مغايرة تماماً يف اآليات:

﴿وقال  و   ،]60 الكهف:   [ لفتاه﴾  موىس  قال  ﴿وإذ 
لفتيانه اجعلوا بضاعتهم﴾ ] يوسف: 62[.

فالفتى يف اآليتني تشري إىل الخادم أو العبد.
  وقد استّدل بعض املتصوفة عىل الفتّوة من اآلية الكريمة 
املتعلقة بإبراهيم، عليه السالم، وهي فتوة تمثلت يف تحطيم 
الصويف  يحتذيه  الذي  النموذج  أن تشكل  وينبغي  األصنام، 
لكرس صنم الذات. وقد عرف التاريخ اإلسالمي إجازة الفتّوة 
وإجازات الصوفية والروابط الحرفية، وهي إجازات يمنحها 
شيخ الطريقة أو الحرفة للتلميذ وفق مراسيم خاصة، ويؤخذ 

العهد من التلميذ أو املريد بالتقيد وااللتزام بتقاليدها.
الحديث  وقبل  فصول.  سبعة  إىل  الكتاب  هذا  ينقسم 
عنها ينبغي أن يشار إىل منهجية تيشنر يف بناء كتابه، وهذه 
مصحوباً  للظاهرة،  التاريخي  التحليل  عىل  تقوم  املنهجية 
برتجمة النصوص األصلية املأخوذة من آداب العالم اإلسالمي 

إىل اللغة االملانية، كي توضح طبيعة تلك الظاهرة وأبعادها.
أما عناوين تلك الفصول فهي:

1. أصوات عن الفتوة من الدوائر الصوفية.

2. روابط الفتوة بوصفها جماعات جهادية.
3. فتّوات بالط الخليفة النارص لدين الله.

4. نهاية فتّوات البالط يف الحقبة اململوكية.
5. تالقي الفتّوة والدروشة يف إيران يف عرص املغول.

6. الفتّوات الربجوازية. التآخي يف األناضول يف العرص 
السلجوقي وما بعده.

يف  الحرفية  للروابط  منظماً  مبدأ  بوصفها  الفتوة   .7
السلطنة العثمانية عىل وجه الخصوص.

للظاهرة  التاريخي  التحليل  بني  الكتاب  هذا  يجمع 
تاريخية  حقبة  يف  اإلسالمي  العالم  يف  االنتشار  الواسعة 
طويلة، واالعتماد عىل نصوص تاريخية وصوفية واجتماعية 
إىل  النصوص  تلك  وترجمة  الظاهرة وتحوالتها،  تلك  تمثل 

األملانية. وهي نصوص عربية وفارسية وتركية.
من  واحــداً  ومختاراته  بتحليالته  الكتاب  هذا  ُيعد 
كان  وإن  الفتوة.  مجال  يف  األملاني  اإلسترشاق  كالسيكيات 
املاركيس  الفرنيس  املسترشق  جهود  إىل  يشار  أن  ينبغي 
التاريخ  مجال  يف   )1991  –  1909(  Cahen  Claude

االجتماعي يف العصور اإلسالمية الوسيطة.
ينتقي تيشنر عدداً من النصوص، التي تؤكد يف مجموعها 
الفتوة  الفتّوة من تحوالت. فقد صارت  ما طرأ عىل مفهوم 
بمثابة النقابات التجارية، مثلما صارت ذات وجه اجتماعي 
تكافيل يف وجهها اآلخر. وكان لها يف إبان حركة الفتوح وجه 
دقيقاً  تنظيمياً  شكال  الفتوة  حركة  اتخذت  وقد  جهادي. 
تلك  تبنى  الذي  553هـ(   -...( الله  لدين  النارص  يف خالفة 

الحركة وأضفى عليها بعداً عملياً.
يختار تيشنر نصوصاً من األدب الصويف تعود إىل أعالم 
وأبي  السلمي  محمد  بن  الرحمن  عبد  أمثال:  من  التصوف 
الدين  وفريد  عربي  وابن  القشريي،  الكريم  عبد  القاسم 

العطار.
أما عىل املستوى التاريخي واالجتماعي فان تيشنر يختار 
نصوصاً من كتب الفتوة مثل كتاب الفتوة البن معمار) ... – 
642هـ( ومن كتاب: نفائس الفنون يف مسائل العيون ملحمد 
بن محمود اآلمويل ومن كتاب تحفة الوصايا ألحمد بن إلياس 
السهروردي  كتاب  عند  يتوقف  كما  الخرتربتي.  النقاش 
»رسالة الفتوة« وعند كتاب الفتوة لنجمي زركوب إضافة إىل 
الهمداني  الفتوة ألمري سيد عيل  مصادر تركية فارسية عن 
غول شهري.ليتوقف  النصريي وسلمان  وموالنا  والربغازي 
يف خاتمة املطاف عند كتاب إلياس قديس »نبذة تاريخية يف 

الحرف الدمشقية«.
مصادره  تنوع  يلحظ  أن  بد  ال  الكتاب  هذا  قارئ  إن 
وغناها، ودقتها ومعرفة املؤلف بالتطور التاريخي والحياة 

اإلجتماعية يف دول العالم اإلسالمي.

امل�ؤلف: فرانت�ص تي�صرن -تاريخ الن�رش: 1979
 Franz Taecshner. Zuenfte und bruderschaften im Islam. Texte zur الأجنبي:  الت�ثيق 

Geschichte der Futuwwa، Artemis Verlag. Zuerich und muenchen: 1979
اللغة: الأملانية
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وثمانني صفحة  مائة  يف  يقع  الذي  الكتاب  هذا  مؤلفة 
من القطع الكبري، هي الباحثة واألستاذة الجامعية روتراود 
ڤيالندت، التي حصلت عىل الدكتوراه من جامعة توبنجن  
Tuebingen يف جنوب أملانيا عام 1970م، ونرشت بعد ذلك 
كتابها  أهمها  من  لعل  والكتب  الدراسات  من  كبرياً  عدداً 
العربي  األدب  يف  األوروبي  صورة  بعنوان:  وهو  الضخم، 

القصيص واملرسحي الحديث.
الكتاب باألملانية عام 1980م، ويقع يف   وقد صدر هذا 
قارئ  لكن  الكبري،  القطع  من  صفحة  وخمسني  ستمائة 
دراسات روتراود ڤيالندت يكتشف أنها تكوّنت فلسفياً، فقد 
درست الفلسفة، وعلم األديان املقارن، يف جامعات توبنجن 

وميونيخ وإسطنبول.
قديمة  مسألة  عند  والتاريخ«  »الوحي  كتاب  يتوقف 
مهماً  حيزاً  شغلت  مثلما  عندها،  القدماء  وقف  وحديثة، 
هذه  بروز  أن  ڤيالندت  ترى  املقارنة.  الدينية  الدراسات  يف 
اإلشكالية يف الفكر العربي الحديث جاء عىل نحو بارز بعد 
صدمة الغرب التي جاءت إّبان الحقبة االستعمارية. إذ رشع 
املسلمون، كما ترى، الذين تعرض وعيهم للكثري من املراجعة 
أبعادها،  اإلشكالية ويحللون  قراءة هذه  يعيدون  والتأمل، 
فالوحي، كما هو معروف، لحظة تقع خارج التأطري الزمني، 
وإن كانت تنتمي إىل لحظة زمنية محددة، وهو مايرسي عىل 
النص الديني املقدس الذي ال ينتمي إىل اللحظة التي تنّزل 
الدينية وتأويالتها  فيها، وإن ظلّت قراءات تلك النصوص 

تنبع من رشائط تاريخية وثقافية محددة.
هذه  لقراءة  األبعاد  الفلسفية  الدراسة  هذه  تسعى 
اإلشكالية من خالل بابني وتمهيد، يقع الباب األول والتمهيد 
يف ثمان وأربعني صفحة، يف حني يقع الباب الثاني يف مائة 
صفحة ونيف، أما الخاتمة فتقع يف حوايل ثالثني صفحة، 
تليها قائمة املصادر واملراجع الغنية بالدراسات والنصوص 

واإلشارات العديدة.
يتكون الباب األول من فصلني:

الفصل األول: الوحي والتاريخ يف القرآن الكريم، ويف هذا 
عند  فتتوقف  الجزئيات،  من  عدداً  املؤلفة  تناقش  الفصل 
عالقة الرسول محمد، صىل الله عليه وسلم، بالتاريخ كما 
يعرضها القرآن، وتتحدث عن مجريات تاريخ الوحي يف ضوء 
التصور القرآني، وتقف أخرياً عند الوحي وتاريخية اإلنسان 

يف املنظور القرآني.
أما الفصل الثاني فعنوانه: الرشائط التاريخية لطبيعة 
هذه اإلشكالية يف اإلسالم املعارص وتناقش ڤيالندت ذلك من 

خالل إيضاحها ألمرين:
من  الكريم  القرآن  مفرسي  موقف  يوضح  األول:  األمر 
يتكفل  والثاني:  اإلسالمي،  املوروث  يف  التاريخي  الفكر 
يف  القرآني  التفسري  ومشكلة  التاريخي  الوعي  بإيضاح 

مواجهة أوروبا الحديثة: سياسةً وثقافةً.
أما الباب الثاني فتذهب فيه ڤيالندت ملناقشة أبعاد هذه 
اإلشكالية الفلسفية املركبة عند مفكري اإلسالم املعارصين.

تتوقف ڤيالندت عند مجموعة من املفكرين املختلفي 
عريضة  خارطة  يشكلون  مجموعهم  يف  فهم  االتجاهات، 

تجمع بني اإلصالحيني والسلفيني، واملحافطني والليرباليني.
تتوقف الدراسة عند كل من: محمد عبده )1905-1849(، 
ومحمد رشيد رضا)1865-1935(، وعيل عبد الرازق)1888-

بن  ومالك  ــاد)1964-1889(،  ــق ــع ال وعباس   ،)1966
نبي)1905- 1973(، ومحمد أحمد خلف الله )1916 - ...(.  

سؤال  خالل  من  عبده  محمد  آراء  ڤيالندت  تناقش 
التاريخ وأسباب حركته، مثلما تتوقف عند مفهوم الوحي 

عنده يف ضوء حركة التاريخ؛ لتتوقف يف خاتمة املطاف عند 
تاريخية اإلسالم ووظيفة الحارض. أما عندما تناقش موقف 
التاريخي  الوعي  دور  تناقش  فإنها  رضا،  رشيد  تلميذه 
عنده، وتتحدث عن اإلسالم، كما يراه، بوصفه رسالة العرب 
التاريخية، لتتوقف أخرياً عند املبادئ املوحى بها وطبيعة 

تحوالتها بعد تطبيقها عىل أرض الواقع.
أما يف مناقشتها للمسألة عند عيل عبد الرازق، صاحب 
»مسألة  عن  حديثه  جرّاء  كربى  ضجة  أثار  الذي  الكتاب 
الخالفة وأصول الحكم«، فتتوقف عند مسألة أثارت جدالً 

واسعاً وهي زمنية النصوص الدينية عنده.
تتوقف فيالندت عند العقاد لتبني التحوالت التي عاشها 
والتي قادته إىل اإلسالميات، وتبني أسباب التحول، وما كان 
يعيشه العقاد من أزمات روحية وفكرية؛ لهذا يجيء املدخل 
األسايس لفكر العقاد من خالل العالقة بني اإليمان والدراسات 

التاريخية لألديان.
املؤلفة  كتبه  خالل  من  نبي  بن  مالك  فيالندت  تدرس 
القرآنية«  الشهري»الظاهرة  كتابه  وخصوصاًً  بالفرنسية 
وتناقش رؤاه من منطلق ايمانه بأن املصدر اإللهي للقرآن 
بني  مقارناته  تدرس  مثلما  تاريخية،  حقيقة  هو  الكريم 

القرآن والكتب املقدسة األخرى وموروثها الديني.
أما توقف ڤيالندت يف خاتمة كتابها عند صاحب الكتاب 
الله »الفن القصيص يف القرآن  اإلشكايل محمد أحمد خلف 
الكريم« الذي أثار ضجة كربى التقل عن الّضجة التي أثارها 
كتاب عيل عبد الرازق؛ فإن ڤيالندت تحلل رؤاه من منظوره 

لواقعية القصة القرآني ولسعيه يف البحث عن مصادر لها.
يف  اإلشكالية  هذه  لقراءة  سعت  املؤلفة  أن  الواضح  من 
القديم، وتوقفت طويالًً عندها يف الفكر الحديث، من خالل 

تأمل لكتابات مختلفة يف الفكر اإلسالمي.
ليس  فالقرآن  مركبة؛  والتاريخ  الوحي  بني  العالقة  إن 
مجرد نّص تاريخي؛ ألن جوهره املتعايل يتعاىل عىل الوقائع 
التاريخية ويسمو فوقها فالتاريخ ُمعطى متغري، نّظل نعيد 
من  يطرحه  وما  الحارض  معطيات  ضوء  يف  وتأمله  قراءته 
إشكاالت ومعارف. واطالع ڤيالندت عىل تلك املعطيات يف هذا 

الكتاب أمر واضح تماماً.

 الوحي والتاريخ في فكر المسلمين المحدثين

املؤلف: روتراود ڤيالندت - عدد الصفحات: 650ص -  تاريخ النرش: 1971
 Rotraud Wielandt. Offenbarung und Geschichte im Denken  :التوثيق األجنبي

modernen Muslime. Franzsteiner Verlag. Wiesbaden: 1971
اللغة: األملانية

الذين  املسترشقني  كبار  من  واحد  وات  مونتغمري 

عرفوا بكثرة اإلنتاج. ولد عام 1909، ودّرس الفلسفة ملدة 

أربع سنني قبل أن يتحول إىل حقل الدراسات اإلسالمية، 

يف  والقدر  الحرة  اإلرادة  بعنوان:  دكتوراه  رسالة  بكتابة 

اإلسالم املبكر. أصبح رئيس قسم اللغة العربية والدراسات 

اإلسالمية يف جامعة أدنربة عام 1947. 

وتشمل قائمة أعماله الطويلة كتباً كثرية منها: »محمد 

يف مكة«، »محمد يف املدينة«، »اإلسالم واندماج املجتمع«، 

القرون  أوروبا  يف  اإلسالم  »تأثري  اإلسالمية«،  إسبانيا 

الوسطى«، »الحقبة التكوينية للفكر اإلسالمي«.

صدر كتاب »جالل اإلسالم« يف سلسة كتب »الحضارات 

وجاكسن،  سدجويك  نرش  دار  تصدرها  التي  العظيمة« 

وكان قد صدر فيها »حياة قرطاج وموتها«، و»تركيا ما 

قبل العثمانيني«، و»أعجوبة الهند«، و»الهند الربيطانية«، 

و»عظمة بابل«، و»مجد اإلغريق«، و»قوة آشور«، و»بهاء 

مرص«، و»إنجاز الفايكنغ«.

اإلسالمي  العالم  تاريخ  اإلسالم«  كتاب »جالل  يغطي 

قرون  ألربعة  استمرت  التي  األوىل،  التكوينية  عصوره  يف 

ونصف، بدءاً من مطلع العرص األموي وانتهاء بآخر أيام 

العرص السلجوقي.

حول الحقبة األموية من 661 – 750، يراجع املؤلف 

بعد  األوىل  األهلية  للحرب  ويعرض  معاوية  قوة  أساس 

عبد  حكم  حتى  وصوالً   )705  –  680( يزيد  ابنه  وفاة 

امللك بن مروان )685 – 705(، الذي امتاز عرصه بيشء 

سقوط  ألسباب  أخرياً  ليعرض  النسبي،   االستقرار  من 

شهده  ما  خاص  نحو  عىل  انتباهه  ويسرتعي  األمويني. 

التي  العربية،  لإلمرباطورية  اتساع  من  األموي  العرص 

االتساع  عن  عجزت  ذلك  مع  لكنها  وغرباً،  رشقاً  امتدت 

يرى  األموي،  العرص  يف  الحكم  أشكال  وحول  شماالً. 

فيه  تنضم  قبلياً،  اتحاداً  كانت  العرص  هذا  يف  الدولة  أن 

قبيل  تراتب  ضمن  الدولة  عىل  لتسيطر  القبائل  من  كثرة 

محسوب، حظيت فيه الجماعات غري املسلمة بالحماية من 

لدن الدولة نفسها. ويتناول املؤلف رضوب اإلدارة وأنواع 

النظام  وطبيعة  الدولة،  رأس  ومسؤوليات  الرضائب، 

دخلت  عربية  لقبائل  اتحاداً  كانت  الدولة  وألن  األموي. 

عنها  يغيب  أن  الطبيعي  من  كان  فقد  بأكملها،  اإلسالم 

التفكري غري اإلسالمي. هكذا خرجت جميع الفرق اإلسالمية 

الدينية من رحم التفكري اإلسالمي املمزوج بالطابع القبيل. 

عربي  قبيل  طابع  ذات  ودينية  سياسية  حركات  فظهرت 

مثل الخوارج والشيعة واملرجئة والقدرية.

بدايات  أن  بيان  عىل  املؤلف  يحرص  ذلك  وبموازاة 

التكوينات  مع  بالتفاعل  نمت  قد  اإلسالمية  الثقافة 

املناقشات  ظهرت  التكوينات  هذه  ففي  االجتماعية. 

وتدوين  التاريخية،  بالكتابة  واالهتمام  األوىل،  القانونية 

الحديث النبوي، والشعر واألدب.

الخليفة  بمقتل  األموي  الحكم  انهيار  أن  املؤلف  يرى 

السفاح  العباس  أبي  وصعود  750م،  عام  الثاني  مروان 

إىل السلطة يعود إىل أربعة عوامل، هي: تنامي قوة املوايل 

القبائل  وحدة  وتفكك  وتذمرهم،  العرب  غري  واملسلمني 

العربية، واستياء أغلب الزعماء الدينيني، والرغبة الواسعة 

بظهور منقذ سيايس وقائد يستقطب اهتمام الناس. يعتقد 

املؤلف أن نجاح الدعوة العباسية يقرتن باستجابتها لهذه 

العوامل. 

تجنيدها  يف  املوايل  قوة  تنامي  من  استفادت  فقد 

إياهم يف الرصاع مع األمويني، وتبنت حركة دينية، فكان 

الخلفاء يقدمون أنفسهم كأئمة أكثر منهم أمراء، وحاولت 

نفسه  الوقت  ويف  واليمانية،  القيسية  بني  النزاع  إطفاء 

كمنقذين  أنفسهم  عن  يعلنون  العباسيون  الخلفاء  صار 

الله«،  الخليفة »خليفة  أو »مهديني«، بل صار يطلق عىل 

و»ظل الله يف األرض«.

عىل  املحافظة  يف  يجهدون  العباسيون  كان  وبينما 

وأول  الخفاء.  يف  تعمل  املعارضة  قوى  كانت  سلطتهم، 

إقليم فقده العباسيون هو إسبانيا التي ضاعت منهم عام 

755، بعد حروب متواصلة بني العرب والرببر. ورسعان ما 

أعقبتها أجزاء من شمال إفريقيا، حيث سيطرت اإلباضية 

عىل جبل نفوسة يف ليبيا وتاهرت يف الجزائر، وكذلك الحال 

يف سجلماسة. 

وبعد أقل من قرن بدأت مناطق خراسان باالستقالل 

عىل أيدي الطاهريني والصفارين. يف هذه الحقبة تكونت 

العلوم اإلسالمية يف الفقه والكالم والتاريخ واألدب، فظهرت 

واملالكي  والشافعي  الحنفي  الفقه  يف  األربع  املدارس 

املعتزلة  لدى  الكالمية  املدارس  ظهرت  كما  والحنبيل، 

والزيدية(،  واإلسماعيلية  )اإلمامية  والشيعة  والشعوبية 

وعلوم القرآن، والسنة والتاريخ والتصوف.

 ،)1055  –  945( البويهية  للحقبة  املؤلف  ويعرض 

والغزنويني  السامانيني  عند  اإلقليمية  واإلمرباطوريات 

األموية.  إسبانيا  نهاية  حتى  والفاطميني  والحمدانيني 

الحركات  بتناول  السياسية  الحركات  تناول  يرفق  وهو 

العرص  يف  السنة  عند  كاألشعرية  التي تصاحبها  الفكرية 

السلجوقي واإلسماعيلية عند الفاطميني يف مرص، والرتكيز 

كالطب  والفلسفة  العلوم  وتطور  الفارسية  اللغة  وإحياء 

والرياضيات والهندسة، وعالقة اإلسالم بالهيلينية، وصوالً 

حتى الحروب الصليبية.

جالل اإلسالم 

امل�ؤلف  : م�نتغمري وات - عدد الصفحات: 276ص - تاريخ النرش : 1974 
W. Montgomery Watt. The Majesty that was Islam. Sidgwick and Jackson، 1974  :التوثيق األجنبي

اللغة: اإلنجليزية
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هاينز  الالهوتي  الباحث  هو  اإلشكايل  الكتاب  هذا  مؤلف 
يواخيم فيرش، الذي حصل عىل الدكتوراه يف الالهوت املسيحي 
والفلسفة من جامعة ميونيخ عام 1973م. عمل بعدها مراسالً 
لصحيفة »عموم فرانكفورت« األملانية لشؤون إيطاليا والفاتيكان. 
وهو يف الوقت نفسه، نارش أصدر عدداً من الكتب أهمها سلسلة 

»كتب ممنوعة«.
لهذا الكتاب عنوانان: رئييس يشري إىل مدينتني لهما أهمية 
قصوى يف الجغرافيا الدينية الخاصة بكل من املسيحية واإلسالم، 
والعنوان يقوم عىل التضاد أو عىل التقابل يف أحسن األحوال، وآخر 
فرعي يطرح إشكالية العالقة بني الكريس الرسويل واإلسالم وهي 

عالقة طويلة ومعقدة ومملوءة بالجراح.
يتكون هذا الكتاب من اربعة أبواب إضافة إىل فصل تمهيدي 
وفهارس ومجموع صفحات الكتاب 385 صفحة من القطع 

املتوسط.
أما الفصل التمهيدي فيحمل عنواناً غريباً هو: »من تمارا إىل 
بنيدكتوس السادس عرش. مقاربة ذاتية« وهو فصل وجداني 
ممتع يرسد فيه فيرش تأمالت فكرية يف إطار عدد من التجارب 
التي تعود إىل بدايات الشباب. أما تمارا فهي فتاة تركية، مسلمة، 
جميلة وخجولة كانت حبه األول، وقد قادته عالقته الربيئة بها 
إىل محاولة التعرف عىل اإلسالم وهو الفتى الكاثوليكي املتدين. 
اكتشف فيرش، يف أثناء هذه املحاولة كما يقع للمثقفني األوروبيني 
عموماًً، كتاب ألف ليلة وليلة وعوامله السحرية فافتتن بهذا العالم 
كتابات  بعدها  واكتشف  والفتنة.  باألرسار  اململوء  الغامض. 
خيالية  للرشق صورة  ترسم  التي  ماي  كارل  األملاني  الروائي 
مملوءة باإلثارة من خالل مغامرات شخصيات أملانية وأخرى 
مسلمة، ثم جاءت دراساته لالهوت وخربته يف عالم الصحافة 
والنرش لتمكنه من الحديث عن عالم اإلسالم هذه املرة من بوابة 

الفاتيكان ورموزه التاريخية وتحوالته الكثرية.
سّمى فيرش الباب األول من كتابه » عىل املحك« وهو باب 
يتفحص فيه موقف أوروبا من الفاتيكان، وموقف الفاتيكان 
الفاتيكان  بني  العالقة  تاريخ  عن  ليتحدث  يعود  مثلما  منها، 
الذي ظّل  التاريخي  اإلرث  إىل  مشرياً  واإلسالم عقيدة وتاريخاً 

يتحكم بأساس هذه العالقة ويضع محددات سياستها.
أما الباب الثاني فعنوانه آخر البابوات وفيه يتحدث فيرش 
عن الكريس الرسويل منذ عام 1939م ويلم باملواقف السياسية 
الكربى التي سادت العالم آنذاك ويتحدث عن مواقف الباباوات 
منها، ويفرد للعالقة مع العالم اإلسالمي جانباً مهماً من الفصل، 
لكن حديثه ظّل يتسم بالوقوف عند أبعاد هي أشبه بالعالقات 
العامة واملواقف الديبلوماسية. ومن الطبيعي أن يتوقف فيرش 
متتبعا زيارته وأنشطته  الثاني مطوالً  عند األب يوحنا بولس 

وترصيحاته الخاصة بالعالم اإلسالمي.

لكن وقفة الكتاب يف الباب الثالث عند البابا الحايل بنيدكتوس 
السادس عرش وهو الهوتي أملاني اسمه األصيل يوسف آلوئيس 
راتسينجر ولد يف عام 1927م وكان أستاذاً لالهوت منذ عام 
1959م يف غري جامعة أملانية ليصبح منذ عام 1977م رئيساً 
 2005/4/19 يف  انتخابه  وليتم  وكرديناالً،  ميونيخ  ألساقفة 
بابا الفاتيكان، إن هذه الوقفة هي أكثر الوقفات يف الكتاب ذات 
إىل  باالشارة  هذا  كتابه  فيرش  الفكرية.يبدأ  باملناحي  االتصال 
رؤاه  عن  ويتحدث  البابا،  أن يصبح  قبل  راتسينجر  الالهوتي 
البابا  ألقاها  التي  للمحارضة  يفرد  لكنه   ، الفكرية والالهوتية 
يف الخامسة من مساء الثاني عرش من سبتمرب 2006 مساحة 
واسعة، فقد ألقى البابا محارضة يومها يف جامعة ريغنسبورغ  
أثارت  والجامعة«  والعقل  اإليمان  عنوانها.   Regensburg
ردود فعل واسعة يف العالم اإلسالمي. يحكي الحرب األعظم يف 
املحارضة عن حوار منسوب إىل إمرباطور بيزنطي وعالم مسلم، 
يّدعي فيها االمرباطور أن الرسول محمد، صىل الله عليه وسلم، 
» أمر باستعمال السيف لنرش العقيدة التي جاء بها« وقام البابا 
أن  قبل  نزلت  أنها  زاعماً  الدين﴾  إكراه يف  ال  آية ﴿  باستبعاد 

يكون لإلسالم دولة، لتظل مسألة انتشار اإلسالم بالسيف هي 
األساس. مع أن هذه اآلية جزء من سورة البقرة املدنية باتفاق 
املفرسين، يتتبع فيرش ما أثارته املحارضة من ردود أفعال يف 
العالم اإلسالمي، ومطالبته باالعتذار لكن البابا اكتفى باإليضاح 
ثم بإبداء األسف، مشرياً بعد ذلك إىل استئناف الحوار اإلسالمي 
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2008 يف روما.
أما الفصل الرابع، فيعود فيه فيرش إىل الجذور األوىل للكريس 
الرسويل يف العالقة مع اإلسالم، ولعّل الدارس لتاريخ الرصاعات 
والحروب وبخاصة تاريخ الحروب الصليبية يكتشف عمق هذا 
الدور. ويمكنني أن أشري يف هذا املقام إىل دور البابا غريغوريوس 
الثالث يف الحملة الصلييبة الثالثة عام 1187م وإىل دور البابا 
انوسنت الثالث يف الحملة الصليبية الرابعة عام 1202م وإىل 
دور البابا غريغوري التاسع يف الحملة الصليبية السادسة عام 
1228م. أما فيرش فيبدأ حديثه عىل املستوى التاريخي باإلشارة 
بجولة  أقام  الذي  الثاني  أوروبان  البابا  لعبه  الذي  الدور  إىل 
أوروبية واسعة لحشد الرأي العام املسيحي يف أوروبا ودفعه 

تجاه الحروب الصليبية. 
ودعا لؤتمر يف كلريمونت بفرنسا عام 1095م، وأطلق فيه 
صحيفته الشهرية: » إنها إرادة الرب« يستعرض فيرش بعد ذلك 
أسماء أمراء الحرب يف أوروبا بني عامي 1453 و 1571 ودورهم 
يف التحريض عىل اإلسالم، مشرياً يف الوقت نفسه إىل مفكرين 

قاموا بدور تنويري أمثال ليسنج وسبينوزا.
تكمن أهlية هذا الكتاب يف تناوله لهذه العالقة املعقدة عىل 
نحو يجمع بني التاريخ والحارض، وهو يتخذ من الحارض نقطة 
انطالق دون أن يغفل عن هذا اإلرث التاريخي الثقيل الذي ورثه 
الفاتيكان من ذلك الرصاع الطويل والحرب عىل العالم اإلسالمي. 
ومن املالحظ أن تعاطف فيرش مع البابا بنديكتوس السادس 
عرش ال يخفى، ومحاولته إلظهار رؤيته لالديان التي تتسم، يف 
رأي فيرش، باالنفتاح تمثل هذا التعاطف. كما أن أهمية الكتاب 
تكمن يف محاولة وضع أسس للحوار بني األديان تقوم عىل نبذ 
العنف واالحرتام املتبادل، واالبتعاد عن املسائل الجوهرية التي ال 
يتنازل الدين عنها واالكتفاء ببناء مجموعة من املفاهيم القيمية 
املشرتكة التي توّسع دائرة املصالحة. وإن كان فيرش يختم كتابه 
بالدعوة إىل ما يسميه قيام حركة تنويرية لإلسالم تشبه ما قام 

به مفكرو الغرب تجاه دينهم.

بين روما ومكة: البابوات و اإلسالم

املؤلف : هاينز يواخيم فيرش  - عدد الصفحات : 384 ص  - تاريخ النرش : 2009
Heinz – Joachim Fischer. Zwischen Rom und Mekka. Die Paepste und der Islam  :التوثيق األجنبي

c. Bertelsmann. Muenchen. 2009 
اللغة: األملانية

عنوان  الرتاجمة«  إىل  بابل  »من  لويس  برنارد  كتاب 

ينطبق عىل هوية الكتاب تماماً، فهو يضم مجموعة كبرية 

جداً من املقاالت تشمل إحدى وخمسني مقالة، كتبها لويس 

ليجمعها  متفاوتة،  أزمنة  ويف  متفرقة،  موضوعات  حول 

أخرياً يف هذا الكتاب الذي صدر عام 2004م.

ثالثة  إىل  الكتاب  املوسوعية،  بخربته  املؤلف،  قسم 

أقسام. أعطى القسم األول منها عنوان: »التاريخ املايض«، 

ويضم هذا القسم إحدى وعرشين مقالة تناقش موضوعات 

أعياد  الرتاجمة،  إىل  بابل  من  إسالمي،  مسجد  مختلفة: 

الرشق األوسط، إيران يف التاريخ، رقوق التاريخ اليهودي، 

إسالم  يف  والسلطة  والنقود  األرض  حول  مالحظات 

يف  الدعاية  الفاطمي،  للتاريخ  تأويل  الوسطى،  القرون 

الرشق األوسط ما قبل الحديث، امللكية يف الرشق األوسط، 

والعثمانيون،  املغول  األوسط،  الرشق  يف  والجريمة  الدين 

أوروبا  العثمانية،  اإلمرباطورية  حضارة  واألتراك:  أوروبا 

واالنفراج  الباردة  الحرب  والتجربة،  املدارك  واإلسالم: 

مسح  السواح:  إىل  الُحّجاج  من  عرش،  السادس  القرن  يف 

يف  لفلسطني  الربيطاني  االنتداب  األوسط،  الرشق  ألسفار 

الحديثة،  إرسائيل  انبثاق  العروبة،  التاريخي،  املنظور 

السوفيتي  االتحاد  املعاهدة بني  مالحظاتاسترشاقية حول 

والجمهورية العربية املتحدة عام 1971، تصنيف الكراهية 

الجماعية، اإلسالم والغرب.

ثالثة  يضم  الحايل«  »التاريخ  بعنوان:  الثاني  والقسم 

وعرشين مقالة: الرشق الوسط: مغربناً رغماً عنه، الرشق 

بعد  تأمالت  وأعداء:  أصدقاء  الدولية،  الشؤون  يف  األوسط 

حرب، العودة إىل القاهرة، الرشق األوسط يصيل، يف األمم 

يف  واليسار  اليمني  للصهيونية،  املضاد  الحل  املتحدة، 

غضب  جذور  الله،  أعداء  اإلسالمية،  الثرة  الشيعة،  لبنان، 

قلت:  هل  األخرى،  األوسط  الرشق  مشكالت  املسلمني، 

يف  واالختيارات  والضعف  القوة  األمريكية؟«:  »اإلمربيالية 

يكره  شخص  كل  ليس  اإلسالم،  رشيعة  األوسط،  الرشق 

صدام، دول الرشق: الرهون لم تعد من األلعاب التوسعية، 

اليوم قريباً من  املريض« يسعل  »الرجل  ما خربه صدام، 

بيته، إعادة نظر يف مفارقة تركيا الحديثة، يجب أن نكون 

االستهداف  الرشير،  ودفاعه  أسامة  تفكيك  واضحني، 

بتاريخ من الكراهية، وقت للتداعي.

أما القسم الثالث، »حول التاريخ«، فيضم ست مقاالت 

الرشق  يف  املتكلم  رسد  التاريخ،  عن  دفاعاً  تشمل:  نظرية 

األوسط. ويف هذه املقالة األخرية يتعرض املؤلف لعدد من 

السري الذاتية العربية. 

يعود عىل عرص  املتكلم  استخدام ضمري  أن  يرى  وهو 

تغالت – بليرس امللك اآلشوري الذي عاش زهاء عام 1115 

املتكلم  استخدام ضمري  تاريخ  إن  القول  وباإلمكان  م.  ق 

أقدم من ذلك بكثري، حيث كتبت »أسطورة مولد رسجون 

األكدي« بضمري الشخص األول. 

الذاتية  السرية  بني  رابطة  وجود  يعني  ال  األمر  لكن 

وهذه األسطورة. كما أن هناك أخباراً تقول إن أحد أباطرة 

امللك.  لغري  املتكلم  ضمري  استخدام  حرم  القديمة  الصني 

بالرضورة  يعني  ال  غيابه  أو  املتكلم  حضور  فإن  ولذلك 

السرية الذاتية. ثم تأتي مقال: تأمالت حول كتابة التاريخ 

يف اإلسالم، األراشيف العثمانية: مصدر للتاريخ األوروبي، 

كتابة التاريخ واإلحياء القومي يف تركيا، حول االستغراب 

واإلسترشاق.

يدرك كتاب »من بابل إىل الرتاجمة« أنه يميل دائماً إىل 

املواجهة، وربما كان وضع مقالة »حول  تصوير لحظات 

هذا  عن  إعالناً  الكتاب  نهاية  يف  واإلسترشاق«  االستغراب 

اإلدراك. وهذه املقالة تبدأ باإلحالة إىل كتاب مخطوط ملؤرخ 

املوسوعات الرتكي »حاجي خليفة« عنوانه »دليل الحيارى 

إىل تاريخ اليونان والروم والنصارى« عام 1655.

ألن  الكتاب  هذا  كتب  خليفة  حاجي  أن  لويس  يرى   

املحمية  العثمانية  البالد  يحارصون  صاروا  األوروبيني 

إلهياً من الجهتني، وينتزعون منها األرايض التي كانت من 

قبل جزءاً من دار اإلسالم، فصارت جزءاً من دار الحرب. 

االستغراب  نزعات  تظهر  والصدام،  املواجهة  لحظات  ويف 

بلورة  عىل  املتصارعني  الطرفني  تحث  التي  واإلسترشاق، 

بعض األفكار عن النقيض لدى كل منها.

للمسترشق  توجه  التي  التهم  عن  حديثه  معرض  ويف 

إخفاء  يف  تكمن  التهم  هذه  أهم  أن  املؤلف  يرى  حديثاً، 

املتعمد  والتشويه  منها،  التقليل  أو  اإلسالمية  اإلنجازات 

الناس  مللكية  املسترشقني  ورسقة  الفردية،  للموضوعات 

هذه  أن  يالحظ  وهو  وأدبهم.  تاريخهم  يدرسون  الذين 

التهمة األخرية لم تأت من املشارقة، بل من الغرب نفسه. 

ففي مؤتمر عقد يف لندن عام 1958 حول كتابة التاريخ 

املؤتمر  هذا  أن  معروفاً  »أصبح  األوسط، وحني  الرشق  يف 

سيعقد يف لندن، وقبل أن ُينرش أو حتى يقدم منه أي يشء، 

ُشنت عليه حملة صحفية، كان مفادها العام: هذا تاريخي، 

وهذا  يل.  ينتمي  أنت ترسق شيئاً  دراسته.  يف  لك  وال حق 

التناول للدراسة األكاديمية ومشكالتها صار مألوفاً لسوء 

الحظ، وأصبح له أثره عىل هذه الدراسات يف الجامعات«.

من بابل إلى التراجمة: تأويل الشرق األوسط 

امل�ؤلف: برنارد ل�ي�ص  - عدد ال�صفحات : 438�ص - تاريخ الن�رش : 2005 
 Bernard Lewis. From Babel to Dragomans، Interpreting :الت�ثيق الأجنبي

the Middle East. Phoenix، 2005
اللغة: الإجنليزية
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أّن  من  صيغته،  يف  الفريد  الكتاب،  هذا  مؤلف  ينطلق 

تاريخ القرون الوسطى )بيزنطة، والعالم املسلم، والحروب 

الطالب،  أوساط  لدى  يكفى  بما  معروف  غري  الصليبية( 

أو غري محدد. وبفضل  »مختلفاً«  أو  »معقداً«  لهم  يلوح  إذ 

صفحتني  بني  ترتاوح  وبطاقات  مبسط،  حوادث  تسلسل 

إيضاح  وسائل  مع  معلومات،  إىل  مقسمة  صفحات،  وأربع 

أخرى كالخرائط ومرسد املصطلحات، يطمح هذا الكتاب إىل 

سّد النقص يف الكتب التعليمية حول تاريخ الرشق األوسط 

يف العصور الوسطى، من القرن الرابع وحتى االستيالء عىل 

القسطنطينية سنة 1453. وهكذا يمكن للقراءة أن تستعيد 

القروسطي،  اإلسالم  بني  والتفاعالت  العالقات  وتستوعب 

ولكنها  األرثوذكيس،  والعالم  البيزنطية،  واإلمرباطورية 

واألحكام  الكليشيهات  تحارب  كأن  أبعد،  الذهاب  تستهدف 

املسبقة والتنميطات، وتزوّد القارىء بمعرفة أفضل، مستمدة 

من خرية الكتابات التاريخية املتوفرة.

التاريخ  أستاذ  ليموزان،  إريك  يقول  الكتاب  مقدمة  ويف 

التاريخ يف  مناهج  إّن  فرنسا،  الجنوبية،  بريتاني  يف جامعة 

لبيزنطة  بالغة  أهمية  تعطي  الفرنسية  الثانوية  املدارس 

ولإلسالم يف أحقاب العصور الوسطى، ولكّن اإلطار الزمانيـ  

املكاني للرشق األوسط يف تلك األحقاب يظّل غامضاً أو غائماً. 

تاريخية،  اعتبارات  أّن  لوال  الصعب  باألمر  تحديده  وليس 

وبعضها ثقافية وسياسية، تحول دون ذلك. وهذا ما يسعى 

مفيداً  املادة  تركيب  يكون  ولكي  املئة.  البطاقات  كتاب  إليه 

يرضب  معاً،  آن  يف  والتعليمي  املنطقي  باملعنى  ومنسجماً، 

املؤلف صفحاً عن القرون الوسطى الالتينية، إال ما كان منها 

عىل صلة مبارشة بما جرى يف املنطقة ذاتها، بيزنطة والعالم 

املسلم، كما يف مثال الحروب الصليبية، أو التجارة مع املدن 

اإليطالية.

وقد استقّر ليموزان عىل التسلسل التاريخي للحوادث، إْذ 

بدا له أّن هذا الخيار هو األقدر عىل تبيان الديناميات املتعاقبة 

املوقف  املرء  يتناول  حني  إذ  والتفاعالت،  العالقات  خلف 

البيزنطي يف القرن الخامس عرش، فإّن دراسة اإلمرباطورية 

ال  الذي  األمر  مستحيلة،  تصبح  العثمانيني  دراسة  دون 

يعيق املؤلف عن إقامة الوشائج بني فرتة تاريخية وأخرى، 

عىل مستوى املوضوعات املتقاربة. وهذا ما يجعل البطاقات 

عويصة،  بحثية  مادة  وليست  وتمهيدية،  أولية  مقاربة 

وبيزنطة  القروسطي  اإلسالم  اكتشاف  وإعادة  الكتشاف 

والعالم األرثوذكيس، من أجل فهم مبّسط بقدر ما هو دقيق. 

التايل:  العنوان  يحمل  البطاقات  من  األول  القسم   

وفيه  جديدة«،  وتهديدات  جديدة،  مسيحية  إمرباطورية 

بطاقات عن القسطنطينية وتأسيس اإلمرباطورية، واألباطرة 

من القرن الرابع حتى السابع، والتنظيم اإلداري إلمرباطورية 

ذاتها،  الفرتة  يف  والدبلوماسية  والجيش  الرشقية،  الروم 

وتأسيس  السكان،  وتنصري  الرشقية،  الكنيسة  وتنظيم 

اإلمرباطورية البيزنطية عىل يد جوستينيان، وأزمنة األزمات 

مع الفرس الساسانيني، وعهد هرقل، والغزو البلقاني الجديد. 

ثّم تنتقل البطاقات إىل جزيرة العرب ما قبل اإلسالم، ثّم إعالن 

الدعوة وشخصية النبي محمد، وبدء تنزيل القرآن، والخلفاء 

الراشدين وانطالق الفتوحات اإلسالمية، وتبلور مفهوم دار 

اإلسالم، وصعود األمويني، مرتافقاً مع والدة التشيع، ومعنى 

أن يكون املرء مسلماً يف العصور الوسطى. 

بيزنطة  بني  املواجهة  طور  إىل  البطاقات  تنتقل  هنا 

واإلسالم، وتتناول مشكالت اإلمرباطورية، وحركات اإلنشقاق 

الثاني،  املسكوني  نيقية  ومجمع  املسيحي،  الصّف  داخل 

وتأسيس األرثوذكسية.

عنوان القسم الثاني من البطاقات هو: »بيزنطة املتجددة 

عن  مواّد  وفيه  ومواجهات«،  تبادالت  العبايس:  والرسوخ 

وشعائرها،  البيزنطية  والعقيدة  األرثوذكسية،  الكنيسة 

وشخصيات البابا والبطريرك واإلمرباطور، والساللة امللكية 

البيزنطية، واملسيحية القوقازية. ويف موضوع مرتبط، تتناول 

البطاقات مسألة األقليات يف أرض اإلسالم، والخالفة العباسية، 

وتقاليد عمل الخلفاء وطبائع حياتهم، والسلطات املحلية التي 

يمنحها الخليفة لوالته، دون أن يغفل املؤلف البحث يف ما آلت 

آليه مسائل الخالف بني الشيعة والسنّة، والقانون والنظام 

السيايس، واملجتمع واالقتصاد والثقافة واملدن )وثمة بطاقة 

البيزنطي  امليدان  إىل  املؤلف  يعود  بغداد(.  ملدينة  خاصة 

بالقانون  مقرتنة  للمقدونيني،  اإلمربيالية  واإليديولوجيا 

البيزنطي، وإعادة غزو آسيا الوسطى، وتنظيم املجتمع عىل 

الحدود الرشقية، وهداية الشعوب املستعبدة، والعالقات بني 

بني  والتوازنات  الغرب،  وممالك  بلغاريا  من  وكّل  بيزنطة 

الفالحني والطبقة األرستقراطية يف بيزنطة، وخصوصية جبل 

آثوس املقّدس يف اليونان، وإمرباطورية باسيل الثاني.

الرتك  »هجمة  عنوان  يحمل  واألخري،  الثالث،  القسم 

رصد  بطاقاته  وتتابع  األوسط«،  الرشق  عىل  والصليبيني 

تعاظم  عشية  البيزنطية،  اإلمرباطورية  داخل  الرصاعات 

بطاقة  املؤلف  يفرد  )وهنا  الخارجية  األخطار  واقرتاب 

فينيسيا  من  كّل  وضع  بني  املقارنة  تتضمن  تماماً،  مفيدة 

والقسطنطينية، يف ما يتصل بالعالقة مع املسلمني(. 

يحشدها  التي  العديدة  املعينة  الوسائل  أّن  يف  ريب  وال 

املؤلف ساعدت كثرياً يف حسن توليف املادة التاريخية، وربما 

أّدت قسطاً  وقد  البطاقات  أيضاً، فخرجت  وقائعها  تلطيف 

منهجية  عىل  مؤلفها  وحافظ  التعليمية،  وظيفتها  من  كبرياً 

متجانسة يف ترتيب الحوادث واستقراء مواقعها ضمن ذلك 

املشهد الحافل لتلك القرون الوسطى العاصفة.

100 بطاقة من تاريخ العصور الوسطى: بيزنطة والعالم المسلم

املؤلف : إريك ليموزان  - عدد الصفحات : 286 ص  - تاريخ النرش :  2005 
 Éric Limousin. 100 Fiches d’histoire du Moyen Age: Byzance  : التوثيق األجنبي

et le monde musulman.  Editions Bréal، Paris 2005
اللغة: الفرنسية

املفكر والناقد  الكتاب األوىل باقتباس من  املؤلف فقرة  يبدأ 

إدوارد سعيد، من كتابه »تغطية اإلسالم«،  الراحل  الفلسطيني 

اإلسالم، جرت معه تصفية  الحديث عن  فيه: »كلما جرى  جاء 

الزمان واملكان، بهذا القدر أو ذاك. إّن مصطلح اإلسالم يغطي 

جزءاً صغرياً مما يجري يف العالم املسلم، الذي يشمل مليار نسمة، 

ويضّم عرشات البلدان، واملجتمعات، والرتاثات، واللغات، فضالً 

عن عدد ال متناٍه من التجارب بطبيعة الحال. وإنه ملن الزائف، 

ببساطة، محاولة اختصار كل هذا إىل إسالم واحد«.

باسكال  يسعى  ما  هو  العميم  اإللتباس  هذا  أّن  والحال 

مبارشة  قراءة  خالل  من  املتعددة،  أنماطه  كشف  إىل  بورييس 

مدعمة بالوثائق، تعتمد منهجية املتابعة الجيو ـ تاريخية، أي 

وضع الحدث التاريخي يف سياقاته الجغرافية، واستقراء مختلف 

الخصائص املحلية للحضارات والثقافات التي صنعت وتصنع 

مشهد العالم املسلم اليوم. وهذه منهجية تتيح للمؤلف أن يتلمس 

مرشحة  سلسة  كونها  حيث  من  اإلسالمية،  الحضارة  طبيعة 

للتطويع والتطوير، ومرنة قابلة للتأثر والتأثري. ولكنها، يف اآلن 

ذاته، منهجية ال تعميه عن رؤية عنارص الوحدة يف »أرض األّمة«، 

كما يحلو له وصف دار اإلسالم، برغم التنوع الهائل يف مكوناتها 

الحضارية، وربما بسبب هذا التنوع تحديداً.

املحتوى  تقديم  تتيح  طباعية  صيغة  املؤلف  اختار  ولقد 

بطرائق إيضاحية مبسطة، عن طريق استخدام اللون األحمر بني 

حني وآخر، للتشديد عىل اسم علم أو مصطلح؛ إىل جانب الخرائط 

دوره  اللون  يلعب  حيث  والخطاطات،  والبيانات  والجداول 

التوضيحي هنا أيضاً. كذلك حرص بورييس عىل تثبيت الهوامش 

والتعريفات يف ذيل كل صفحة عىل حدة، وليس يف نهاية الكتاب، 

وعىل إدراج نّص قصري داخل مربع مستقّل، بني الحني واآلخر، 

يتضمن اقتباساً من مرجع ما، ييضء املادة موضوع املعالجة.

والكتاب ينقسم إىل ثمانية فصول، يتناول أولها موقع الديانة يف 

قلب اإلسالم، فيستعرض أصول العقيدة من حيث النّص القرآني 

للرسالة  العربي  السياق  ثّم  الرشيف،  والحديث  النبوية  والسنّة 

وكيف اتسع ليشمل الشعوب واألديان والحضارات األخرى. كذلك 

يرشح املؤلف معنى أن يكون املرء مسلماً، فيشري إىل أركان الدين 

يعتمده  الذي  الوصف  )حسب  اإلسالم  »وجوه«  وإىل  الخمسة، 

أن يغفل تفاسري  السنّة والشيعة والخوارج(، دون  للتعبري عن 

القرآن وطرق التصوف. ويف هذا الفصل أيضاً، يتناول الصالت بني 

السياسة والدين، وموقع الرشيعة يف حياة األمة املسلمة، ومسألة 

الخالفة، والحدود بني »دار العهد« و»دار اإلسالم«، وقضايا الجزية 

والخراج، ونظريات ممارسة السلطة يف اإلسالم.

يف فصل تاٍل ينتقل املؤلف إىل تطبيقات مبارشة ملنهجيته يف 

القراءة الجيوـ  تاريخية لحضارة اإلسالم، معترباً أّن رسالة النبي 

محمد كانت يف اآلن ذاته استمرارية حضارية للمناخات التي ولدت 

فيها، وقطيعة مع النظام السابق يف أنها وّحدت القبائل واإلمارات 

والكيانات. 

وكان املؤرخ الفرنيس الكبري فرناند بروديل قد بنّي أّن الدين 

التوحيدي الجديد شّكل تقاطع طرق ثقافياً وتجارياً بني ثالث 

قارّات وكتلتني بحريتني، مختلفة تماماً فيما بينها، فدمج غالبية 

جديدة  حضارة  تشكيل  الحصيلة  لتكون  املتباينة،  عنارصها 

اصيلة.

الصحراء  معطيات  بني  القلق  التوازن  بورييس  ويناقش 

ومعطيات السهوب، ضمن عوامل ضاغطة أساسية مثل القبيلة 

يدخل يف سجال  هنا،  البدوي )وهو  الرتّحل  ومفاهيمها، وروح 

مع مقولةاسترشاقية شائعة، مفادها أّن اإلسالم كان ديناً للبدو 

وحدهم(، والهجرات الكربى )وكانت تنطوي عىل نرش، وانتشار، 

املذاهب والفرَِرق(، واملالمح العريضة التي يمكن اإلتكاء عليها يف 

الحديث عن »ثقافة بدوية« مرتحلة. 

مادة كثيفة، وشيقة، عن الحياة يف الخباء، وتقاليد القوافل 

يف  تدخل  والواحات...  املدينية،  والبيوت  والخانات،  التجارية، 

مقارنة  الهندي،  املحيط  نطاق  يف  نظائرها  مع  ذكية  مقارنات 

بحوض املتوسط، ومع مراكز العمران واملدن واألمصار واألسواق.

ويؤمن بورييس بأّن املدن هي مراكز السلطة يف نهاية املطاف، 

ولكنه ال يغمط األطراف حقوقها وتأثرياتها، خصوصاًً يف إنتاج 

املعارف والفنون والبضائع، وتناقلها. وهو يتوقف عند نموذج 

الفاريس، وكيف  الهندي ـ  املزيج الحضاري املشرتك، الرتكي ـ 

أّن حصيلته اإلسالمية تفاعلت بحيوية مذهلة عىل نطاق جغرايف 

إسالم  إىل  السواحل  إسالم  ومن  الصني،  إىل  البلقان  من  واسع، 

السهوب والسافانا القاّرية، ومن اللغات األفريقية إىل تلك اآلسيوية 

واألوروبية.

يف  »الحرم«  أو  املقدسة،  اإلسالم  أرض  مفهوم  مناقشة  ويف 

املعنى األعّم، يعقد املؤلف فصالً خاصاً لرشح داللة الحّج املركزية، 

تاريخياً ودينياً وشعائرياًَ ورمزياً، فال يقترص يف هذا عىل مكة 

واملدينة، بل يتناول بيت املقدس والعتبات الرشيفة عند الشيعة 

أيضاً. وإْذ يبنّي أصولها يف الرتاثني اليهودي واملسيحي، وكذلك 

أّن  فإنه يشدد عىل  املنطقة،  تاريخ  يف  الضاربة عميقاً  جذورها 

اإلسالم جعل املسجد، وليس الرضيح أو املقام أو املزار، هو مركز 

التالقي االجتماعي بني املسلمني. ويف نتيجة جانبية، ولكنها مهمة، 

عمارة  تراثات المعة يف  أتاح والدة  قد  األثري  املسجد  كان موقع 

الجوامع، وتقاليد الخطابة من املنرب، ورفع األذان، وما إليها.

إن ضعف  بورييس  يقول  املهمة،  من خالصاته  واحدة  ويف 

العنارص التي تخّص املدينة يف الترشيعات اإلسالمية املبكرة، ال 

انتشار  أسباب  أحد  أّن  إىل  التي تشري  الكربى  الحقيقة  يطمس 

اإلسالم كان التفاعل الديناميكي بني الصحراء واملدينة. واملؤلف 

أستاذ تاريخ القرون الوسطى والعالقات بني املرشق واملغرب يف 

املركز الوطني الفرنيس لألبحاث، وله مساهمات مهمة  يف دراسة 

الجوانب الجيو ـ سياسية للحدود التي كانت تفصل بني اإلسالم 

واملسيحية. وكتابه هذا خطوة نوعية عىل طريق تعميق أطروحاته، 

وتأصيل منهجيته.

جيو ـ تاريخ اإلسالم

امل�ؤلف : با�صكال ب�ري�صي  - عدد ال�صفحات : 335 �ص   - تاريخ الن�رش : 2004  

.Pascal Buresi. Géo-politique de l’ islam. Belin، Paris 2004  :الت�ثيق الأجنبي

اللغة: الفرن�صية
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يف بادئ األمر كان املؤلف يحاول كتابة نص يتناول تاريخ 
أقسام  طالب  به  يستعني  كي  اإلسالم  قبل  العربية  الجزيرة 
األوسط  الرشق  ودراسات  اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة 
يف جامعات أوروبا ثم تحول األمر إىل مرشوع أكاديمي معقد 
توىل املؤلف من خالله دراسة تاريخ العرب ولغتهم ملدة ترنو عىل 

1500 عام وكان هذا املرجع هو نتاج البحث . 
يزعم  ميدانية  وأخرى  تاريخية  بدراسة  قيامه  خالل  من 
املؤلف أن كلمة »العرب« ال تشري إىل قومية معينة أو إثنية ذات 
عالقات  لها  الناس  من  طبقة  إىل  تشري  وإنما  محددة،  مالمح 

بقبائل معروفة أو شيوخ يف البادية )أو الحرض(.
بها يف  قام  ميدانية  لغوية  املؤلف عىل دراسة  اعتمد   ولقد 
صحراء سورية و صحراء النقب والتقى عدداً من أفراد القبائل 
هناك باإلضافة اىل تحليله لبعض النصوص التاريخية واللغوية 
الواردة من الصحراء العربية. ويرى املؤلف أن كلمة »عرب« ال 
تشري إىل البدو أو سكان الصحراء فقط وإنما لها دالالت أخرى. 

ومن األمثلة التي استخدمها املؤلف للتدليل عىل ذلك ما ييل:
عندما سأل سائقه العربي يف سورية عن اسم إحدى القبائل 
من  نوع  أي  تقصد  قائالً:  السائق  رد  الصحراء  يف  تقيم  التي 
العرب تنتمي إليه هذه القبيلة؟ وهذا يعني أن هناك أكثر من 

»عرب«.
و»البدو  الديرة«  »عرب  بني  فارقاً  هناك  أن  املؤلف  يرى 
الرحل« و»الحرض«.  أما »الحرض« فهم سكان الجبال )قبائل 
الشمر(، التي كانت تقيم يف أواسط الجزيرة العربية يف القرن 
القبائل  »البدو»فهم  أما  القرى،  التاسع عرش، وكانوا يسكنون 
التي نزحت إىل بالد الرافدين قادمة من جزيرة العرب. ويرى 
املؤلف أن هناك فوارق بني الحرض و الفالحني وسكان البادية، 
وكل منهم  يدعى أنه من»العرب« ، ويف حني أن البدو جميعهم 
من العرب فإن العرب ليسوا جميعاً من البدو حسب رأي املؤلف. 
مكان  من  يرحل  الذي  األغنام  راعي  األصل  يف  هو  و»البدوي« 
ليس  فهو  »العربي«  أما  واملرعى  العشب  وراء  إىل مكان سعياً 

بالرضورة بدوياً.
سمع املؤلف بعض البدو يستخدمون كلمة عرب يف السياقات 

التالية:
هيا أقدموا يا »عرب، إنهم »عربنا« و»ليسوا عربكم« وكلمة 

»عرب« هنا تعني األهل واملقربني.
سأذهب إىل »عرب صهري« و»عرب أبناء عمومتي«. وهكذا 
فإن كلمة »عرب« تعني األهل واألقارب ومن ينتمون إىل قبيلة 

واحدة أو عشرية واحدة.
قبيلة  اسم  إىل  إما  تشري  »عربان«  كلمة  أن  املؤلف  الحظ 

)عربان شمر( أو تشري إىل اسم مكان )عربان حائل(.
أقرباء  أو  أهل  تعني  »عرب«  كلمة  أن  إىل  املؤلف  ويخلص 
أو من ينتمون إىل نفس العشرية سواء يف الصحراء العربية أو 
تعني  ال  العرب  كلمة  أن  املؤلف  يؤكد  ولذلك  صحراء سورية. 
مجموعة إثنية معينة وإنما تعني االنتماء إىل قبيلة ما مثل الشمر 
أو عنيزة أو بني صخر.. إلخ. ويمكننا القول بأن القبائل هي أمم 
عربية ، وهنا تشابه بني األفراد الذين ينتمون اىل هذه القبائل 
ونبالء أوروبا الذين ينتمون إىل أمم معينة كاإلنجليز واألسبان 

والبلجيك وسكان الدنمارك .. إلخ.
ولذلك فإن »العرب« ال ينتمون إىل »عرق« يسمى »العرب« 
والنسب.  الدم  عالقات  طريق  عن  عشائر  أو  قبائل  إىل  وإنما 

ولذلك فالعربي قد يكون »بدويا« يف الصحراء وقد يكون مزارعاً 
يف قرية، وقد يكون ممن يربون اإلبل واملوايش، ومن رعاة األغنام، 
عرب  الجمال  أصحاب  كان  ولقد  املدن.  سكان  من  تكون  وقد 
التاريخ من النبالء ومن األرستقراطني العرب حسب رأي املؤلف، 
والقرى  املدن  سكان  من  الجزيرة  جنوب  يف  العرب  كان  كما 

وليسوا من البدو الرحل.
ويرى املؤلف أن القبائل يف صدر اإلسالم كانت تعترب نفسها 
قبائل عربية يف حني إن جريانهم لم يكونوا يطلقون عليهم اسم 
ويعتقد  إسماعيل«  »أتباع  ومنها  أخرى  أسماء  وإنما  »العرب« 
املؤلف أن العرب قد عاشوا يف الجزيرة قبل ظهور اإلسالم بحوايل 

1400 عام.
وآراء  والتلمود  التوراة  يف  العرب  صورة  استعراض  وبعد 
الرومان واإلسكندر األكرب فيهم باإلضافة إىل الحديث عن العرب 
قبل  ما  وحضارات  ثقافات  يف  وصورتهم  الجزيرة  جنوب  يف 
اإلسالم، وبعد مناقشة بعض املسائل اللغوية والدينية الخاصة 

باإلسالم والوثنية، انتهى املؤلف إىل ما ييل:
1 - إن كلمة »عرب« )يف العصور املاضية( كانت تشري إىل 
والرصاعات  الحروب  نحو  دائماً  يجنح  عسكري  شبه  مجتمع 
وعىل رأس هذا املجتمع بطل مقدس يحكمه ويتحكم فيه ويعتمد 

يف حروبه عىل استخدام الجمال التي تم ترويضها. 
ولكن هناك من املؤرخني من عارض التعريف السابق لكلمة 
كلمة  بني  يربط  لم  بطليموس  فإن  املثال  سبيل  وعىل   ، عرب 
»عرب« وبني الحروب التى استخدمت فيها  الجمال كما هو وارد 
التشابه  عن  أخرى  تاريخية  مصادر  يف  إشارات  وهناك  أعاله. 
بني القبائل يف جنوب الجزيرة العربية  والقبائل األمازونية التي 
كانت تقيم بالقرب من نهر األمازون وكانت نزاعة إىل الحروب 

والرصاعات. 
ومن املؤرخني من أطلق اسم العرب عىل القبائل التي عاشت 

أثناء الخالفة األموية. 
كما اقرتن اسم العرب بالنساء »العربيات« يف جنوب الجزيرة 
العربية املتزوجات من »العرب« أو املتحدرات من أصول عربية. 
وبالنظر إىل مصطلح »عرب« كما ورد يف املصادر اإلسالمية 
»البدو«، سكان  إىل  نهائيا  الكلمة ال تشري  فإن  وغري اإلسالمية 
الجزيرة العربية وليس لإلسم عالقة بأي جنسية مهما كانت، 
كانوا  األصل  يف  »العرب«  أن  التاريخية  املصادر  يف  ورد  ولقد 
الزعيم  صفات  له  رجل  يمتلكهم  الذين  العبيد  من  مجموعة 
الروحي وكانوا يشكلون قوة بوليسية تجوب البالد أثناء بعض 
املواسم والطقوس، وكانت هذه املجموعات من العرب متواجدة 

يف أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية ويف املناطق الحدودية . 

العرب في العصور القديمة: 

 تاريخ العرب منذ العهد اآلشوري إلى العصر األموي

امل�ؤلف: جان ر�صت�  - عدد ال�صفحات: 684�ص - تاريخ الن�رش: 2003 
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يناقش هذا الكتاب مسألة بالغة األهمية يف التاريخ اإلسالمي، 

سادت القرنني األّول والثاني للهجرة، وهي العالقة بني الكتابي 

أو  النبوية  األحاديث  أو  الكريم  القرآن  تناقل  يف  والشفاهي 

النصوص األخرى، أياً كانت موضوعاتها وأجناسها. وبمعزل 

عن محاوالت تدوين القرآن، فإّن أوىل »املصنفات« ذات املحتوى 

املتجانس، لعدد من املؤلفني يف موضوعات محددة، لم تظهر إال 

يف أواسط القرن الثامن.

يف  املسألة  هذه  تتناول  من سبعة فصول،  الكتاب  يتألف 

والسرية  النبوي  فالحديث  بالقرآن،  يتصل  ما  ثّم  الجاهلية، 

والتفسري، ومجالس الحكم وما اقرتن بها من أنشطة تأليف 

اللغة  التصنيف، والبذور األوىل لعلوم  وترجمة، وشيوع روح 

والنحو والعروض والبالغة، وصوالً إىل عرص القراءة بمعناها 

قرابة  وبعد  واملكتبات.  املجاميع  وظهور  العريض،  الشعبي 

مئة سنة من االعتماد الكيل عىل التناقل الشفهي لآليات القرآنية 

واألحاديث النبوية والقصائد والخطب، تكّون أدب عربي مكتوب 

شديد التنوع والثراء، تميّز بانتشار الكتاب واملخطوط.

وإذا كان القرآن هو الكتاب األول يف اإلسالم، وكذلك يف األدب 

العربي، فهذا ال يعني أّن استخدام الكتابة لم يكن شائعاً قبل 

اإلسالم، خاصة يف تدوين العهود واملواثيق واألحالف والصكوك 

التجارية، وما إليها. ويكفي هنا التذكري بنّص صلح الحديبية 

بني الرسول وأهل مكة، وقبلها اإلتفاقية التي كتبها القرشيون 

للتعاهد عىل عدم التزاوج مع بني هاشم وعبد املطلب )يقول 

ابن اسحق يف السرية إنهم »كتبوا كتاباً«، و»كتبوا يف صحيفة«(. 

ويتبنى املؤلف وجهة نارص الدين األسد وفؤاد سيزغني القائلة 

يف  بالفعل  ُكتب  قد  كان  الجاهيل  العربي  الشعر  بعض  بأّن 

صحائف، رغم أّن اإللقاء الشفهي ظّل هو السائد يف الغالبية 

الساحقة من األنشطة الشعرية آنذاك.

اإلسالم،  قبل  املسيحي  العربي  األدب  يستثني شويلر  وال 

فيشري إىل أّن بعض الباحثني الغربيني )مثل أنتون بومستارك( 

ذهبوا إىل حّد ترجيح وجود ترجمة عربية للتوراة، قياساً عىل 

لغات محلية،  إىل  الرسل  أعمال  الكنيسة برتجمة بعض  قيام 

وبالتايل من غري املنطقي أن تكون قد استبعدت اللغة العربية من 

تلك الرتجمات. وبمعزل عن هذا االفرتاض النظري، فإّن العالرِم 

التوراة  املسلم عيل بن سهل رّبن الطربي كان قد اقتبس من 

نصوصاً ترجمها بنفسه عن الرسيانية، وضّمها إىل مؤلفه »كتاب 

الدين والدولة«. كذلك تجب اإلشارة إىل أعمال عدد من املؤلفني 

العرب املسيحيني الذين اقتبسوا التوراة، مثل تيودور أبو قرة 

وعبد املسيح الكندي.

الفصل الثاني من الكتاب يخصصه املؤلف للقرآن الكريم، 

نزلت  التي  رّبك...«  باسم  »اقرأ  األوىل  باآلية  البدء  منذ  مذكراً 

عىل نبّي كان أميّاً، لكنه سارع إىل تالوة التنزيل عىل عدد من 

الصحابة، كان بينهم زيد بن ثابت، »كاتب الوحي« كما ُسّمي، 

إىل قراءات  القرآن شفاهاً. وينتقل شويلر  فتمكنوا من حفظ 

أرض  أرجاء  مختلف  يف  ُتدرّس  صارت  التي  السبع  القرآن 

اإلسالم، عىل يد نافع يف املدينة، وابن كثري يف مكة، وأبو عمرو 

بن العالء يف البرصة، وابن عامر يف دمشق، وعاصم وحمزة بن 

حبيب والكيسائي يف الكوفة.

 ولهذا فقد نشأ أدب مستقل حول القراءات، وظهرت أعمال 

يف »كتابة القراءة« عىل وجه التحديد، ُتنسب إىل أبي عمرو بن 

العالء أو الكيسائي، وأعمال أخرى يف مناقشة اختالف القراءات 

والقراء )كما يف كتاب »اختالف نافع وحمزة«(، أو تصنيفها 

وتصنيفهم )كما يف »طبقات القراء« البن الجزاري(.

الفصل الثالث يعقده املؤلف لبدايات علوم الدين، يف ميادين 

السرية والحديث النبوي والتفسري، فيتوقف أوالً عند شخصية 

يف  املسلمني  املؤلفني  أوائل  أهّم  أحد  بوصفه  الزبري  بن  عروة 

تلك الحقبة. لقد كان يعلّم أصول الدين يف املدينة، وكان يقوم 

بتحفيظ األحاديث النبوية، وجمع مقداراً كبرياً من وقائع حياة 

الرسول، أو ما صار ُيسّمى »املغازي« التي تفيد معنى أوسع 

من وصف الغزوات العسكرية. من جانبه كان مجاهد بن جرب 

ممثل املدرسة املكية يف تفسري القرآن، وكان بني أبرز فقهاء مكة 

ومحّدثيها، رغم أنه ليس من اصحاب القراءات السبع.

وأخرياً، كان ابن شهاب الزهري، وهو أبرز تالمذة عروة بن 

الزبري، الشخصية األهّم يف الجيل الثاني من التابعني، وإليه يعود 

الفضل يف تطوير التدوين وتوثيق األحاديث النبوية والنغازي 

ومسائل الفقه. واملفارقة أّن الزهري كان يف البدء مناوئاً لفكرة 

التدوين )كما ينقل مالك بن أنس، الذي كان تلميذاً عنده(، ثّم 

صار فيما بعد ال يسري إال حامالً قرطاساً أو لوح كتابة، يسّطر 

علوم  مختلف  حول  بالتدوين،  جديراً  ويراه  يسمعه  ما  كّل 

الدين.

اتخذ  والوالة  واألمراء  الخلفاء  مجالس  يف  التدوين  تاريخ 

منحى جديداً، دّشنه ميل الحاكم إىل تكليف مؤلف بكتابة عمل 

محدد، ألغراض سياسية أو دينية أو أدبية. ونعرف، مثالً، أّن 

أراد من زيد بن ثابت، كاتب الوحي يف عهد  الخليفة معاوية 

الرسول، أن يدّون ما سمعه من كالم النبّي. ويف مستوى آخر 

لعبت مهنة الكاتب، ومثلها وظيفة عامل ديوان الرسائل، دوراً 

ضخم  أدب  بذلك  وتوّفر  والتدوين،  الكتابة  تطوير  يف  حيوياً 

بأقالم عبد الحميد الكاتب وابن املقفع وسواهما. وكان طبيعياً 

أن يحث، يتالقى مع، تقّدم علوم اللغة والعروض، عند أمثال 

سيبويه والفراهيدي.

انطالق  رصد  يف  شويلر  منهجية  تسري  املنوال  هذا  وعىل 

الظاهرة الكتابية من عوامل خارجية، سياسية أو دينية غالباً، ثّم 

استتباب تقاليدها كظاهرة اجتماعية وثقافية ومعرفية مستقلة 

بذاتها. وهو يبلغ الخالصة التالية، يف ختام كتابه: هذا أدب زاخر 

هائل ال ُيقارن إال باألدب الصيني أو الهندي، ومع ذلك فقد بدأ 

من كتاب واحد هو القرآن، وظّل طيلة قرن كامل ال يعتمد يف 

تناقل نصوصه إال عىل املشافهة وحدها!

الكتابة والمشافهة في صدر اإلسالم

املؤلف : غريغور شويلر   -   عدد الصفحات : 171ص  - تاريخ النرش :2002 
Gregor Schoeler. Ecrire et transmittre dans les debuts de l’islam :التوثيق األجنبي 

PUF، Paris 2002 
اللغة: الفرنسية
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يحظى هذا الكتاب، الذي ظهر ألول مرة عام 1967، باهتمام 
حايل كبري لم ينله عندما صدرت طبعته األصلية. ولعل تاريخ 
طبعته  إصدار  أعيد  فقد  ذلك.  إىل  يشري  أمر  الالحقة  الطبعات 
اإلنجليزية األصلية مراراً يف كل من بريطانيا والواليات املتحدة، 
1982، مع مقدمة  عام  باريس  له ترجمة فرنسية يف  وظهرت 
طويلة ومهمة كتبها مكسيم رودنسن. ونرشت له ثالث ترجمات 

منفصلة يف اللغة العربية .
 وصدرت له ترجمة فارسية غري مرخص بها مرتني يف طهران، 
مرة يف العهد امللكي ومرة يف العهد الجمهوري. وتلت ذلك ترجمات 

إىل اليابانية واإلسبانية والرتكية واإليطالية واألملانية والعربية.
ولعل يف العناوين الفرعية التي أضافها املرتجمون والنارشون 
املتغرية لالهتمام باملوضوع  الطبيعة  إىل  األجانب خري ما يشري 
الذي  بالعنوان  اإلنجليزي  األصل  اكتفى  فقد  بالكتاب.  وبالتايل 
يحمله فقط: )الحشاشون: الفرقة الغالية يف اإلسالم(. لكن العنوان 
الفرعي تغري يف الرتجمة الفرنسية –وهي أول نسخة تظهر يف لغة 
أجنبية- فصار )اإلرهاب والسياسة يف إسالم القرون الوسطى(. 
أما املرتجم اإليطايل فقد أبقى عىل عنواني الفرعي وأضاف إليه: 
)اإلرهابيون األوائل يف التاريخ(، وهو باملناسبة حكم مغلوط. وكان 
العنوان يف الرتجمة األملانية: )الحشاشون: حول تراث القتل الديني 

يف اإلسالم املتطرف(.
ومن الواضح أن جميع هذه التعديالت إنما قصد منها اإليحاء 
بالتوازي بني الحركات واألفعال التي يصفها هذا الكتاب والحركات 
التي تؤثر اآلن يف كثري من أنحاء الرشق األوسط، وقد  واألفعال 
صارت يف الوقت الحارض تؤثر يف العالم الغربي أيضاً. وال ريب 
أن املشابهة بني حركة الفدائيني يف القرون الوسطى ونظائرهم يف 
العرص الحديث أمر مدهش: االرتباط السوري اإليراني، االستعمال 
املحسوب للعنف، التفاني املطلق لدى جواسيس الفدائية، إىل حد 
التضحية بالذات من أجل القضية التي يموت يف سبيلها املنتحر، 
مشابهة  بعضهم  ووجد  السماء.  من  التعويض  نيله  توقع  ويف 
أخرى، هي أنهم يف الحالتني وجهوا هجماتهم إىل عدو خارجي، 
يف  واإلرسائيليون  واألمريكيون  األوىل،  الحالة  يف  الصليبيون  هم 

الحالة الثانية.
ويف الحقيقة قد يصح القول بمثل هذه املشابهة، لكنها ستقوم 
عىل سوء فهم أكثر مما تقوم عىل الواقع الفعيل لهذه الهجمات. 
العالم الغربي منذ العصور  إىل وجهة نظر شائعة يف  واستناداً 
الوسطى، فقد كان عنف الفدائيني وأسلحتهم موجهني يف الدرجة 
ففي  ببساطة.  أمر غري صحيح  الصليبيني. وهذا  األساس ضد 

القائمة الطويلة من أسماء ضحاياهم، كانت هناك قلة قليلة جداً 
من الصليبيني، وحتى هؤالء يشار إليهم كنتيجة لحسابات داخلية 
بني املسلمني. وقد كانت الغالبية الساحقة من ضحاياهم من بني 
املسلمني، وكانت هجماتهم موجهة ليس ضد العالم الخارجي، 
الذي ما كان ليعنيهم أمره يف األساس، بل ضد النخبة املهيمنة 
واألفكار السائدة يف العالم اإلسالمي لذلك العهد. وحقاً أن بعض 
الجماعات اإلرهابية الحديثة تركز عىل اإلرسائيليني والغربيني. لكن 
هناك جماعات أخرى، قد تكون أكثر أهمية عىل املدى الطويل، 
ترتكز أهدافها يف األنظمة املوجودة –املرتدة من وجهة نظرها- 
للعالم اإلسالمي، وتتمثل مساعيها يف استبدال هذه األنظمة بنظام 
جديد يقيمونه. وقد انبثقت هذه النقاط انبثاقاً واضحاً من البيانات 
التي أطلقها من اغتالوا الرئيس املرصي أنور السادات. حني أعلن 
زعيم الجماعة متفاخراً: »لقد قتلت فرعون«، فمن الواضح أنه لم 
يكن ليدين فرعون ألنه عقد معاهدة سالم مع إرسائيل، بل توافقاً 
مع النموذج القديم –الوارد يف القرآن كما يف التوراة- عن الطاغية 

املارق.
هناك أيضاً تشابهات وتباينات مثرية يف مناهجهم وإجراءاتهم. 
فغالباً ما كانت الضحايا التي يختارها فدائية القرون الوسطى، 

وعىل نحو ال يكاد يتغري، محصورة بحكام النظام القائم وزعمائه، 
من ملوك وأمراء ووزراء وقائمني باألعمال الدينية الرئيسة. وخالفاً 
الكبار  إال  يهاجمون  الحشاشون  كان  ما  الحديثني،  لنظرائهم 
كانوا  الذين  العاديني  بالناس  أبداً  األذى  يلحقوا  ولم  واألقوياء، 
نفسها:  هي  األغلب  األعم  يف  أسلحتهم  وكانت  أعمالهم.  يؤدون 
الخنجر، الذي يغمده الفدائي املعني يف صدر الشخص القتيل. 
ومن الرضوري اإلشارة إىل أنهم لم يستعملوا يف الواقع أي سالح 
أيديهم يف ذلك  التي كانت متوفرة تحت  أمناً من األسلحة  أكثر 
الوقت، كالسهام والنصال والقذائف والسم. حتى ليصح القول 
إنهم اختاروا أكثر األهداف صعوبة وأشدها حماية، وأخطر أنواع 
الهجمات. وكان الفدائي نفسه، بعد أن يهاجم ضحيته املطلوبة، 
يثبت يف مكانه وال يهرب، وال تجري أية محاولة إلنقاذه. بل عىل 
بوصفه  املهمة  من  الخالص  إىل  ينظر  كان  ذلك،  من  النفيض 

فضيحة. 
يعّد  أن  يمكن  فقط،  الناحية  هذه  ومن  الناحية،  هذه  من 
الوقت  يف  االنتحاريني  للمقاتلني  به  يقتدى  مثاالً  الحشاشون 
الحارض. غري أن املقاتل االنتحاري يؤرش يف ناحية مهمة نقطة 
افرتاق جذرية من اإليمان واملمارسة السابقني. فقد كان اإلسالم 
دائماً يذّم االنتحار ويعّده خطيئة كربى. ولذلك يدحض االنتحار 
املنتحر  عىل  ويحكم  قوية،  كانت  مهما  الجنة،  بنيل  دعوى  أية 
بالعذاب األبدي يف جهنم، حيث ينطوي تعذيبه عىل تكرار ال ينتهي 
للفعل الذي ارتكب به االنتحار. فهناك فرق واضح بني إلقاء النفس 
يف التهلكة عىل يد عدو قوي قاهر، وبني املوت بيد املرء نفسه. كان 
األول، إذا ما خيض يف حرب مقدسة تحظى بجواز رشعي صحيح، 
وشنار.  لعنة  مصدر  الثاني  وكان  الجنة،  لدخول  مرور  جواز 
وتعمية هذا التمييز الخطري سابقاً كان العمل الذي قام به بعض 
علماء الالهوت املسلمني يف القرن العرشين، الذين أوجزوا النظرية 

الجديدة، التي وضعها االنتحاريون موضع التطبيق.
ال  أخالقي،  دين  واليهودية،  املسيحية  واإلسالم، شأنه شأن 
مكان لإلرهاب واالبتزاز يف معتقداته وتعاليمه. وحتى حني يصدر 
أمر الرشع اإلسالمي بخوض حرب مقدسة كواجب ديني، فإنه 
بدء  قضايا  فيها  بما  الحربي،  للسلوك  مستفيضة  قواعد  يضع 
االشتباكات وانتهائها، ومعاملة العزل، وتجنب استخدام بعض 
األسلحة العمياء التي ال تميز. مع ذلك، ظهرت كما تظهر اآلن، 
باسم  القتل  مارست  جماعات  غريهم،  لدى  كما  املسلمني  لدى 
دينهم، ولذلك قد تؤدي دراسة فرقة الفدائية من اإلسماعيليني يف 
القرون الوسطى وظيفة مفيدة، ليس كدليل عىل املواقف اإلسالمية 
بها  أعطت  التي  الكيفية  عىل  كمثال  بل  االغتيال،  من  الرئيسة 
بعض الجماعات دوراً متطرفاً وعنيفاً للجمع الرئييس بني الدين 
أغراضها  لتحقيق  تستعمله  أن  وحاولت  اإلسالم،  يف  والسياسة 
الخاصة. وقصة فدائيي القرون الوسطى، الذين ظهروا يف إيران 
وانترشوا يف الجبال السورية واللبنانية، يمكن أن تكون ذات قيمة 
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الحشاشون،  أو أصول اإلسماعيلية

التاريخ«  الكثرية: »العرب يف  تشمل كتب برنارد لويس 

 ،1961( الحديثة«  تركيا  »انبثاق   ،)1993 ط6،   ،1950(

ط2، 1968(، »إسطنبول وحضارة اإلمرباطورية العثمانية« 

املسلمني  »اكتشاف   ،)1967( »الحشاشون«   ،)1963(

اإلسالم«  يف  السياسية  »اللغة   ،)1994  ،1982( ألوروبا« 

 ،)1990( األوسط«  الرشق  والعبودية يف  »العرق   ،)1988(

»ثقافات متصارعة: املسيحيون واملسلمون واليهود يف عرص 

االكتشاف« )1995(. وقد ترجمت أعماله إىل أكثر من عرشين 

لغة منها العربية والفارسية والرتكية واملاالي واإلندونيسية.

يغطي كتاب »الرشق األوسط: ألفا عام من التاريخ«، كما 

ما  تاريخية واسعة، تشمل  هو واضح من عنوانه، مساحة 

يزيد عىل ألفي سنة بدءاً من رصاع اإلمرباطوريات القديمة يف 

الرشق الوسط بني الرومان والفرس، وانتهاء بحرب الخليج 

الثانية يف التسعينات. وقد شهدت األلفان املنرصمتان موجات 

متعاقبة من اإلمرباطوريات والحضارات والديانات واللغات 

والفلسفات... والحروب  واملواجهات  والصناعات  واملذاهب 

إلخ. غري أن املؤلف كان من الذكاء بحيث أحاط بأهم مفاصل 

التغريات الرئيسة التي حدثت يف مساحة تمتد من الهند حتى 

والطريقة  األوسط.  الرشق  هي  إلفريقيا،  القصوى  النهاية 

التي اعتمدها هي الرتكيز عىل بؤر الرصاع البارزة خالل هذه 

خاصة،  أهمية  األزياء  تغيري  يويل  املثال،  سبيل  عىل  الفرتة. 

التغري  األزياء يمثل ظاهرة اجتماعية، وكذلك  ما دام تغيري 

اللغوي والثقايف. وهذا ما جعل أحد الكتاب يصفه يف صحيفة 

الدييل تلغراف بقوله: »هذا الكتاب رائعة من الروائع...يجمع 

بني العمق العلمي الرصني وبني املعرفة املوسوعية بالرشق 

األوسط، وفوق كل يشء، ما ينطوي عليه من جاذبية«.

»الرشق  كتاب  قارئ  يلمسه  أن  يستطيع  ما  أهم  ولعل 

الثقايف  الرصاع  مظاهر  عىل  العثور  محاولة  هو  األوسط« 

والغرب:  الرشق  تمثالن  قوتني  بني  املتواصلة  املواجهات  يف 

الرومان والساسانيني، املسيحية واإلسالم، املغول واملسلمني، 

الحديث  الغرب  ثم  العثمانية،  والدولة  األوروبية  الدول 

والرشق األوسط املعارص. غري أن هذه النقطة بالذات تجعل 

منه ضمناً عمالً معنياً بتسجيل النقاط الحدية يف املواجهات 

الحدية تحمل بالرضورة وجهة  النقاط  الدائمة، ومثل هذه 

نظر معينة. وهذا ما يتضح عىل خري وجه يف عنايته بالدولة 

العثمانية. إذ تميل وجهة النظر دائماً لصالح مركزة النظرة 

توصف  حني  الرشقية،  العثمانية  الدولة  وتهميش  الغربية 

األحداث يف الغالب من هالل وجهة نظر مراقبني أوروبيني.

من ناحية أخرى، ينطوي أسلوب املؤلف عىل ما تسميه 

صحيفة الدييل تلغراف باملقروئية. لكن هذه املقروئية نفسها 

تلفت  ال  مضمرة  مضامني  بتهريب  أحياناً  القارئ  تجتذب 

»يف  لويس:  يقول  املثال،  سبيل  عىل  الرسيعة.  القراءة  إليها 

الثقافة العربية، حتى للشحاذين شعرهم الخاص«. وليس 

من شك يف أن املؤلف يقصد شعر الكدية والقصائد املعروفة 

بالساسانية. وهو نمط أدبي كان يلجأ إليه شعراء محرتفون 

أن  دون  بها،  ويتظاهرون  الكدية،  إىل  االنتماء  يتصنعون 

عن  تماماً  يختلف  يشء  وهذا  بالرضورة.  شحاذين  يكونوا 

القول إن للشحاذين شعرهم الخاص.

هناك شعور آخر يحس به القارئ للكتاب، وهو أن هذا 

التجوال الثقايف والرصد املتتابع لعمليات الحراك الحضاري 

تظهر له دائماً وكأنها حديث ودي يجري يف مقهى، أو جولة 

استعراضية أليفة، برغم حرص املؤلف عىل التوثيق وإدراجه 

لعدد كبري من املصادر. ولم يكن من املصادفة أبداً أن يشري 

املؤلف إىل املقاهي يف الرشق األوسط بقوله: »بالنسبة إىل زائر 

غربي، فإن أبرز السمات الالفتة يف املقاهي املوجودة يف كل 

عدم ظهورها  أو  النساء،  قلة  هي  األوسط  الرشق  يف  مكان 

أجنبيات.  فإنهن  وجدن  أن  حصل  وإذا  املشهد،  يف  إطالقاً 

فاملوائد يحتلها الرجال، فرادى أو جماعات، ويف التجمعات 

املسائية للشباب يتجولون يف الشوارع بحثاً عن التسلية. ويظل 

تحرير املرأة بطيء الخطى وراء التغريات يف منزلة الرجال، 

ويف كثري من أجزاء املنطقة هو اآلن بالعكس. والصورة التي 

تتبلور هي أن هذه منطقة قديمة وذات ثقافة وتقاليد عميقة 

والبضائع  األفكار  منه  انطلقت  مركزاً  كانت  فقد  الجذور. 

الجيوش يف كل االتجاهات. ويف أزمنة أخرى كانت  وأحياناً 

مغناطيساً يجتذب أجانب كثريين، أحياناً كتالميذ وحجيج، 

وآونى كأرسى وعبيد، وطوراً كغزاة وسادة. لقد كانت مفرتق 

من  والتجارات  املعارف  إليها  ُتجلب  تسوق  ومحل  طرق 

أرايض قديمة ونائية، ثم ترسل أحياناً وقد أُتقن تطويرها، 

لتواصل رحلتها«.
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الشرق األوسط ألفا عام من التاريخ 
من نشوء المسيحية حتى الوقت الحاضر
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العقائد  تاريخ  أّن  املؤلفة  تعلن  األوىل  السطور  منذ 
اإلسالمية، وليس تاريخ اإلسالم بوصفه حضارة، هو غايتها يف 
هذا الكتاب، وبالتايل لن تتناول التاريخ السيايس واالجتماعي 
يف  العقائدية  التطورات  عىل  تركيزها  بقدر  لإلسالم،  العاّم 
سياقاتها  يف  التطورات  هذه  وضع  عن  التخىل  دون  الديانة، 
االجتماعية والسياسية. كذلك ال تختار سابرينا مريفان النظر 
بالثبات،  ومتصفة  متجانسة  إجمالية،  كظاهرة  اإلسالم  إىل 
التعددية  أو حالة من  إسالم واحد،  أكثر من  بل ترى وجود 
داخل اإلسالم بمعناه املتفق عليه. وإذا كان يّشكل وحدة كلية، 
أيضاً،  فرَِرق  اإلسالم  فإّن  »األّمة«،  صيغة  يف  املؤمنني  ويجمع 
يَع ومذاهب وتيارات وطوائف، وهذه ذاتها تنقسم بدورها  وشرِ

إىل مجموعات فرعية داخل الصّف الواحد.
الفكري  املؤلفة،  نتاج  عن  غريباً  الخيار  هذا  وليس 
لبنان وجبل  عامة، وشيعة  التشيع بصفة  والتاريخي، حول 
عامل بصفة خاصة. إنها تدّرسه يف املعهد الوطني الفرنيس 
»نزعة  بعنوان  هاماً  كتاباً  أصدرت  أن  لها  وسبق  لألبحاث، 
الشيعة«  »أعيان  كتاب  استوحت  كما  الشيعية«،  اإلصالح 
لتنجز عمالً الفتاً عن العالمة الشيعي اللبناني محسن األمني. 
واهتمامها بروحية اإلصالح يف اإلسالم يدفعها، يف هذا الكتاب 
بعض  لدى  الشائعة  الفكرة  دحض  إىل  له،  نعرض  الذي 
الباحثني الغربيني، والقائلة إّن الفكر اإلسالمي اضمحّل منذ 
النظرية  األسس  مع  تتعامل  فنراها  الثالث عرش،  القرن  بدء 
للعقائد اإلسالمية بمنهجية ترجيح حيويتها وطاقة تحوّلها، 
وليس تسبيط مفاهيمها عىل نحو إختزايل، واعتبارها جامدة 

ساكنة.
اإلسالم  ركائز  وتشّكل  التأسيس  مرحلة  فإّن  ولهذا 
يف  يمكن  ال  إْذ  الكتاب،  هذا  من  كبرياً  حيزاً  تحتل  العقائدية 
التوقف بإسهاب  العقائد دون  تلك  تاريخ  األمر تحليل  واقع 
عند محّدداتها الكربى التي تغذّي تيارات الفكر اإلسالمية حتى 
الجاهلية،  من  يبدأ  عرشة،  وهي  الكتاب،  فصول  أّول  يومنا. 
فريسم صورة دينيةـ  اجتماعية لجزيرة العرب آنذاك، ويعرض 
لواقع الديانات اإلبراهيمية، واألحناف، قبل ظهور الدعوة وبدء 
التنزيل وتكّون الجماعة الجديدة، وانتقالها من صيغة اتحاد 

القبائل إىل مستوى أرقى يقرتب من شكل الدولة.
الفصل الثاني يقترص عىل دراسة القرآن، فيصف النّص 
يف ذاته عىل نحو تعريفي عريض ودقيق يف آن معاً، ثّم يصنّف 
بعض  إىل  يشري  كما  نزولها،  تواريخ  حسب  والسور  اآليات 
السياقات الخاصة التي اقرتنت بتنزيلها. واألقسام الالحقة من 
الفصل تتابع جهود جمع القرآن، وتبويبه، وأنشطة تفسريه، 

شخصية  عن  آخر  بفصل  هذا  وُيستكمل  تالوته.  ومدارس 
السلوك،  يف  الكربى  والقدوة  األنبياء  خاتم  بوصفه  الرسول، 
اعتماداً عىل الحديث النبوي وأقوال الصحابة، إىل جانب السرية 
التي اتخذت صفة مرجعية عالية حني كرّست »السنّة النبوية« 

كمصدر رئييس ثاٍن يف القياس الفقهي، بعد النّص القرآني.
الفصل الرابع يتناول رشعة اإلسالم ومنهجية ترسيخها، 
وتأمني حّد أعىل من اإلجماع حولها، وتطبيق أحكامها، وأصول 
إىل مذاهب  الفقهية  املقاربات  تعّددية  الفقه، وكيف تطّورت 
أبو  السنّة:  أهل  األربعة عند  األئمة  يد  متكاملة مستقلة، عىل 
حنيفة، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد 
بن حنبل. وتتعمد مريفان الرتكيز عىل أّن هذه املدارس كانت 
والدنيا،  الدين  أمور  تيسري  يف  كثرياً،  حتى  أو  نسبياً،  مرنة 
خاصة حني بلغ الفقه مرحلة النضج والتأصيل، فوضع اإلمام 

الشافعي كتاباً أسماه »الرسالة يف أصول الفقه«.
يف الفصل الخامس تعرض مريفان السجاالت الفكرية التي 
كانت قد احتدمت منذ أواخر العرص األموي، واتسع نطاقها 
وتطّورت أفكارها ومدارسها يف العرص العبايس، حول مسائل 

تأثر  دون  ليس  والنقل،  والعقل  والقدر  القرآن  خلق  مثل 
املعتزلة  تيار  ثمة  والفارسية.  والهندية  اليونانية  بالفلسفات 
صعوده  إشكاليات  تعداد  يف  املؤلفة  تسهب  الذي  بالطبع، 
باملعاني اإليجابية أو تلك السلبية؛ ثّم املذهب األشعري، الذي 
املعتزلة،  عن  انشقاقه  بعد  البرصي  األشعري  الحسن  قاده 
وكانت له حظوة لدى كبار رجال الدولة مثل املهدي بن تومرت 
لعب  كما  األيوبي،  الدين  وصالح  زنكي  محمود  الدين  ونور 

دوراً مميزاً يف االرتقاء بعلم الكالم.
استعراض  إىل  املؤلفة  تنتقل  والفكر،  الفقه  مدارس  بعد 
الفرق اإلسالمية األساسية، مبتدئة من صعوبات تأمني خالفة 
واإلباضية  الخوارج  إىل  ومنتقلة  الرسول،  وفاة  بعد  سلسة 
تغفل  ال  لكنها  للتشيّع.  العريض  اإلطار  ضمن  والزيدية، 
ذكر اإلسماعيلية، أو الشيعة السبعية، دون أن تسقط يف فّخ 
السبعية  بني  العالقة  حول  املعتادة  اإلسترشاقية  التنميطات 
االثنا  الشيعة  وأما  »الحشاشني«.  بـ  ُيسّمى  وما  والقرامطة 
عرشية فإنها موضوع فصل خاّص، يستقرئ مالمح الدعوة يف 
أسسها التاريخيةـ  السياسية والعقائديةـ  الفقهية، مع بعض 
القيادي  ومضمونها  »املرجعية«  مفهوم  رشح  يف  اإلسهاب 
السياسة،  وإدارة  الفتوى،  حّق  اإلمام  يمنح  الذي  الواسع 
الحقوق  من  الكثري  يف  والبّت  السلم،  وعقد  الحرب،  وخوض 
الرشعية، األمر الذي نلمس تجلياته الراهنة يف مفهوم »والية 

الفقيه«.
يف الفصل الثامن تتوقف املؤلفة عند نظريات التصوف يف 
اإلسالم، منذ النّساك األوائل إىل كبار املتصوّفة الروّاد، وأبرز 
الفقهية  وانحيازاتها  الجغرايف،  انتشارها  ومنطق  الطرق، 
والسياسية، وطبائع صالتها بالحكام وأهل السلطان. وهذه 
أّن املتصوفة  الواقع، بالنظر إىل  مناقشة من طراز خاّص يف 
نحو  عىل  تديرها  مريفان  ولكّن  أو ترشيعاً،  فقهاً  يزعموا  لم 
ذكّي يمّهد للفصلني الالحقني، اللذين يختتمان الكتاب، حول 
نزوعات اإلصالح وردود الفعل عىل التطّور والتحديث، والبذور 
املبكرة لوالدة التدّين الشعبي، أو الشعبوي، واإلسالم السيايس 
كما ُيدرك اليوم، أي ربط مايض العقائد بحارضها عىل نحو 

ما.
وهذا، يف الواقع، واحد من أكرب طموحات الكتاب.

مؤرخني  من  مقالة،   19 الكتاب  هذا  محررة  اختارت 

وكتّاب ذوي باع يف عالقات الرشق بالغرب، لكي تربهن أّن من 

اإلجحاف اختصار تلك العالقات يف محور الحروب الصليبية، 

واملرشق  أوروبا  شعوب  حياة  يف  تأثريه  وبالغ  أهميته  عىل 

العربي املسلم. ومقاربتها يف اختيار تلك املواّد املتنوعة نهضت 

عىل خربة طويلة يف أبحاث من هذا الطراز، فهي أستاذة يف 

واقع  عديدة حول  مؤلفات  أصدرت  وقد  السوربون،  جامعة 

االحتكاك بني املسلمني واملجموعات الالتينية واملسيحية يف دار 

اإلسالم.

عىل  اختارتها  التي  املوضوعات  ميشو  فرنسواز  توّزع 

خمسة أقسام، تبدو بمثابة ركائز ملنهجيتها يف التحليل املرّكب 

مشهد  ضمن  املختلفة،  الوظائف  ذات  املتعددة،  للظواهر 

تاريخي وبرشي وثقايف يف آن معاً. يف القسم األول يكتب املؤرخ 

الفرنيس املخرضم كلود كان عن تاريخ الحمالت الصليبية يف 

بقعة محددة هي أنطاكية، ظلت عىل الدوام ميدان اختصاصه 

املسيحيني  بصدد  املترسعة  التعميمات  يرفض  وهو  األثري. 

والسالجقة، خاصة األطروحة الغربية القائلة بأّن غزو األتراك 

للقدس كان باعث الحملة الصليبية األوىل. واملادة التي اختارتها 

ميشو يف هذا الكتاب تمثّل االنعطافة األخطر يف منهجية كلود 

تاريخ  قراءة  أعادت  أعمال  سلسلة  تثمر  سوف  والتي  كان، 

الحروب الصليبية من منظار نقدي معمق.

كان،  كلود  إرشاف  تحت  عمل  الذي  سيفان،  إيمانويل 

يحاول تأويل ما يسّميه »الحملة املضادة« للحملة الصليبية 

سورية  وأهل  عموماًً،  املنطقة  أبناء  خاضها  التي  األوىل، 

بصفة خاصة. ويتوقف عند مخطوطني محفوظني يف املكتبة 

الظاهرية بدمشق، يتضمنان فصوالً من »كتاب الجهاد« للعالرِم 

الدمشقي والفقيه الشافعي عيل بن طاهر السالمي، ويرتجم 

بعض أجزائها إىل الفرنسية، خاصة تلك التي ُتعنى بشحذ همم 

املسلمني وتنمية روح املقاومة ضّد الغزو الفرنجي. وإذا كان 

املحتوى ال يحمل جديداً حول تاريخ الحملة األوىل ذاتها، فإّن 

أهميته فائقة يف وصف أحوال سورية خالل مسري الحملة.

مساهمة آن ـ ماري إّدة تدور حول الحملة السابعة كما 

وصفها املؤرخون العرب، وتقّدم مثاالً ممتازاً عىل ما يتوّجب أن 

يعتمده املؤرخ الغربي من طرائق منهجية عند قراءة املصادر 

بالتاريخ  وثيقة  معرفة  من  بدء،  ذي  بادىء  بّد،  ال  العربية. 

األيوبي، واستقراء كل النصوص املتوفرة )مع اإلشارة إىل أّن 

عدداً كبرياً منها لم ُيرتجم بعد، أو حتى لم ُيحّقق(، بغية تجميع 

أكرب مقدار ممكن من املعلومات الرئيسية والتكميلية، تجري 

بعدئذ مقارنتها باملصادر والنصوص الالتينية.

ويف ميدان بحث مماثل يكتب أندريه بازان وبيري غيشار عن 

تحصينات بلنسية يف القرن الثالث عرش، اعتماداً عىل املكتشفات 

األركيولوجية، وتطوير أطروحة غيشار بالذات، حول وجود 

ـ  مارتينيث  غابرييل  مادة  للتحصينات.  »رشقي«  أساس 

الدين،  »املدينة،  موضوعها:  يخترص  عنواناً  وتحمل  غروس، 

واإلمرباطورية: أثر روما عند مؤلفي األندلس«، تنظر يف ردود 

األفعال الثقافية تجاه التقدم العسكري املسيحي، فتتكامل مع 

مادة ماريبيل فيريو التي ترصد مظاهر التخوف لدى الكتّاب 

العرب األندلسيني إزاء التطورات ذاتها، خالل عهود املرابطني 

واملوحدين. أما مادة بيري ديوران فتبحث يف األثر البالغ الذي 

لعبه تسلل كميات الذهب املسلم إىل شبه الجزيرة اإليبريية، 

وقشتالة  الربتغال  ملوك  سلطان  التطّور  هذا  وّطد  وكيف 

وليون، وكونت برشلونة.

الفصل الثالث، الذي يتناول النورماند يف أفريقيا، يتضمن 

مادة واحدة كتبها هنري بريزك، وتبحث يف سلسلة محاور: 

فتح صقلية عىل يد أغالبة القريوان، وهيمنة الفاطميني عليها 

بعد انتصاراتهم األفريقية، وهجرات األفارقة نحوها خاصة إثر 

الغزو الهاليل وتدمري القريوان، ثّم العالقات التجارية الثالثية 

الباحث  تمّكن  املحاور  هذه  ومرص.  وأفريقيا  صقلية  بني 

التجاري  البحري  التوسع  أي  الرئييس،  املوضوع  تناول  من 

والعسكري للنورماند، بعد إعادة غزو صقلية، وتشكيل مملكة 

ضّمت طرابلس وقابس واملهدية وصفاقس وسوسة، فضالً 

عن جزيرة جربة.

التجارة  عن  غواتيان  شيلومو  بمادة  يبدأ  الرابع  الجزء 

املتوسطية قبل الحمالت الصليبية، وفيها يتكيء الباحث عىل 

مجموعة وثائق ومخطوطات نادرة، لإلجابة عن السؤال التايل: 

تجارة  إعاقة  يف  جوهرياً  سبباً  الصليبية  الحروب  كانت  هل 

الوسطى، وحتى  متوسطية كانت ناشطة تماماً يف العصور 

القرن الحادي عرش؟ هذا ما يتابعه دافيد أبوالفية أيضاً، ولكن 

يف مستويات تتجاوز التجارة إىل دورها يف نقل التأثري الثقايف 

ذاتها. ميشيل  الوسطى  العصور  الغرب خالل  إىل  اإلسالمي 

باالر يفّصل البحث يف قطاع محدد، هو العالقات التجارية بني 

إيطاليا ومرص يف الحقبة الفاطمية؛ ويستكمل دافيد جاكوب 

السياقات ذاتها بمادة عن اإلستيطان اإليطايل يف مرص، وكيف 

توّزعت جوانبه بني التجارة يف البدء، ثّم النزوعات االستعمارية 

بعدئذ.

الفصل األخري من الكتاب يتناول البصمات الثقافية لعالقة 

البلدان املسلمة مع الغرب، فتكتب دانييل جاكار عن املراحل 

الرئيسية يف تناقل الكتب الطبية العربية بني القرنني الحادي 

عرش والرابع عرش، وكيف كانت تخوم االحتكاك مع املسلمني 

)إسبانيا، جنوب إيطاليا، وصقلية( هي املراكز الكربى لتأمني 

ذلك التناقل. مقالة ماريـ  ترييز دالفريني تنطوي عىل إضاءة 

مميزة حول طرازين يف الرتجمة: من العربية إىل اللغات املحلية، 

ومن اللغات املحلية إىل الالتينية.

وبهذا فإّن العرب حملوا معهم الكثري إلغناء ثقافات التينية، 

وكان  أّول؛  جانب  من  متخلفة،  أو  جامدة  أو  ضامرة  كانت 

التعدد اإلثني واللساني الذي انبسط عليه سلطان العرب عامالً 

مساعداً يف حسن التفاعل، من جهة ثانية.

عالقات بلدان اإلسالم مع العالم الالتيني

تاريخ اإلسالم: العقائد واألسس أواسط القرن العاشر وحتى أواسط الثالث عشر

امل�ؤلف : رن�ص�از مي�ص� - عدد ال�صفحات : 430�ص - تاريخ الن�رش :2000 
 Françoise Micheau. Les relations despays d’Islam avec le monde latin. Du الأجنبي:   الت�ثيق 

milieu du Xe siècle au milieu du XIII siècle. Editions Jacques Marseille، Paris 2000
اللغة: الفرن�صية

املؤلف : سابرينا مريفان -  عدد الصفحات : 311 ص  - تاريخ النرش :2000
Sabrina Mervin. Histoires de l’ islam: Doctrines et fondements  :التوثيق األجنبي

Flammarion، Paris 2000
اللغة: الفرنسية
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من  كبرياً  عدداً  وات  مونتغمري  كتب  قائمة  تشمل 

الغزايل  »إيمان  مثل:  اإلسالمي  الفكر  تاريخ  عن  املؤلفات 

»تأثري  والحداثة«،  اإلسالمية  »األصولية  وممارسته«، 

السيايس  »الفكر  الوسطى«،  القرون  أوروبا  يف  اإلسالم 

»محمد  اإلسالم«،  يف  الكالم  وعلم  »الفلسفة  اإلسالمي«، 

»ما  عرصنا«،  يف  الدينية  »الحقيقة  والسيايس«،  النبي 

اإلسالم؟«. 

تاريخ  »موجز  كتابه  هو  وإيجازاً  تكثيفاً  أكثرها  لكن 

موجز  عن  »وانورلد«  سلسلة  يف  صدر  الذي  اإلسالم«، 

تاريخ الديانات، 1996.

يقع الكتاب يف ستة فصول. يعنى األول منها »البدايات« 

التاريخية لشبه الجزيرة العربية ومكة  بعرض الوضعية 

قبل اإلسالم، وحياة النبي محمد األوىل ودعوته، ورد الفعل 

عىل الدعوة املحمدية يف مكة، وسنني محمد يف املدينة. 

الفصل  هذا  فقرات  من  فقرة  كل  أن  بالذكر  والجدير 

سبق أن درسها وات بكتاب مستقل.

السيايس  »التاريخ  بعنوان:  الثاني  الفصل  ويعرض 

للعالم اإلسالمي« وقد تناول فيه املؤلف: تكوين الخالفة، 

الدولة  عىل  والسيطرة  اإلسالمية،  الدولة  رقعة  واتساع 

وتصح  العباسيني.  بعد  اإلسالمي  والعالم  اإلسالمية، 

املالحظة السابقة أيضاً عىل فقرات هذا الفصل. فقد سبق 

لوات أن تناول هذه املوضوعات وال سيما يف كتابه الكبري 

»جالل اإلسالم«.

النص  فيتناول  القرآن«،  »تعاليم  الثالث،  الفصل  أما 

من  اإلسالم  وموقف  والنبوة،  اإللهية،  والعقيدة  القرآني، 

األديان األخرى، وأركان الدين الخمسة.

عىل  فريكز  اإلسالمية«،  »الرشيعة  الرابع،  الفصل  أما 

وبالطبع  بالعقدية.  تداخلها  عن  بمعزل  الرشيعة  قضايا 

والقوانني  األحكام  تشكيل  كيفية  عنده  الرشيعة  تعني 

الرشيعة  لتطور  يعرض  وهو  وتطبيقها.  اإلسالمية 

اإلسالمية، وبعض القضايا الجزئية يف الرشيعة.

ويغطي الفصل الخامس، وهو أطول فصول الكتاب، 

للفرق  املؤلف  فيعرض  اإلسالم.  يف  الكالم  وعلم  اإللهيات 

العرب،  والفالسفة  السني،  الكالم  علم  وتطور  األوىل، 

والتأثري العقيل لإلسالم يف أوروبا الغربية، وعلم الكالم عند 

السنة بعد الغزايل، وعلم الكالم الشيعي، والتصوف.

»تحدي  ملناقشة  واألخري  السادس  الفصل  ويميض 

أوروبا  تقدم  املؤلف  يعرض  حيث  الحديث«،  العالم 

أواخر  يف  األوىل  صورتها  يف  العوملة،  تمثله  وما  والغرب، 

يف  اإلسالم  تواجه  التي  واملشكرت  لإلسالم،  التسعينات، 

الوقت الحارض.

ينقله  األشعري،  عقيدة  عن  بملحق  الكتاب  وينتهي   

اإلسالمية«،  »العقيدة  عنوانه:  له  سابق  كتاب  من  املؤلف 

وهو أصالً منقول عن أعمال األشعري بالعربية.

يف الفصل األخري يرى وات أن الفلسفة النقدية والعلم 

وليس  املعارصة،  األديان  لجميع  تحدياً  يشكالن  الحديث 

الذات  االنكفاء عىل  الحل ال يكمن يف  لإلسالم وحده، وأن 

الفعلية  املشكالت  مواجهة  يف  بل  وهمية،  عوالم  وخلق 

والتعامل معها بعقلية منفتحة. 

للنظرة  والفلسفية  العلمية  املظاهر  »إن  يقول:  ولذلك 

الغربية تطرح املشكالت عىل جميع األديان. وهذا ميدان ما 

زال عىل الباحثني املسلمني أن يعملوا الكثري إلنجازه، وإن 

يكن بعضهم قد قدم أصالً بعض املساهمات املفيدة فيه.

أن  املسيحيون  الباحثون  حاول  قرن،  من  وألكثر   

مع  يتناقض  ال  وفاعليته  الله  لوجود  فهم  إىل  يتوصلوا 

النتائج األكيدة للعلم، حتى وإن كان يتناقض مع بعض 

األفكار األخرى التي يعتقد أنها علمية؛ وقد احرز يف هذه 

القضية بعض التقدم املهم. وعىل املسلمني أن يتعلموا شيئاً 

من املفكرين املسيحيني...وبمعزل عن التطابق مع النظرة 

العقلية الغربية، يحتاج املسلمون أيضاً أن يولوا مزيداً من 

التفكري حول مكانة اإلسالم يف العالم. 

بمستطاع  صار  بالتأكيد  السيايس،  املستوى  فعىل 

كثري من البلدان اإلسالمية أن يؤدوا دوراً يف األمم املتحدة. 

اليومية، صاروا ينشئون الصناعات  وعىل مستوى الحياة 

وفق النموذج الغربي ويشرتكون يف مسابقات كرة القدم 

العاملية. 

عىل أنهم لم يقوموا حتى اآلن بكثري من التفكري حول 

عالقة اإلسالم باألديان األخرى، برغم حقيقة أن معتنقي 

يختلطون  صاروا  الحارض  العرص  يف   املختلفة  األديان 

العصور  من  أي  يف  يحصل  لم  كبري  بمقدار  ببعضهم 

السابقة. 

يكمن السؤال األسايس هنا ما إذا كان اإلسالم يختلف 

ما  بحيث  األخرى،  والفلسفية  الدينية  األنظمة  جميع  عن 

زالت فكرة عالم اإلسالم املميز ذات معنى، أو هو ببساطة 

سواه  من  أسمى  يكن  وإن  كثرية،  أديان  بني  واحد  دين 

ببعض الطرق.

ويبدو أن املسلمني من ذوي العقول املتفتحة يقبلون 

إجماالً  واحد  مستوى  عىل  أخرى  أدياناً  هناك  أن  عملياً 

زالوا  ما  األصوليني  من  كثرياً  أن  يبدو  ولكن  اإلسالم،  مع 

امليدان  يف  كلياً  املتفرد  موقعه  له  اإلسالم  أن  يعتقدون 

الديني«.

موجز تاريخ اإلسالم

املؤلف : وليم مونتغمري وات - عدد الصفحات : 165ص  - تاريخ النرش : 1996 
William Montgomery Watt. A Short History of Islam  : التوثيق األجنبي

Oneworld Publications، 1996
اللغة: اإلنجليزية

الفرنسيني  واألكاديميني  املؤرخني  كبار  أحد  املؤلف، وهو 
املختصني بالرشق الالتيني، وصاحب أعمال أساسية بينها كتاب 
بعنوان »الرشق والغرب يف العصور الوسطى: صالت وعالقات«، 
وأخر بعنوان »روح الحروب الصليبية«، وثالث يتناول البابوية 
وبعثات التبشري الرشقية يف القرون الوسطى، يرى أّن االهتمام 
الواسع الذي حظيت به الحروب الصليبية نجم عن عنرصين 
يف  األهمية  بالغ  تاريخياً  منعطفاً  كانت  الظاهرة  متكاملني: 
العالقات الدولية، وهي انطوت عىل تجنيد أعداد هائلة من البرش 
يف حروب أساسها املعتقد الديني. ولهذا أثارت تلك الحمالت 
مئات  اإلشكايل، فصدرت حولها  الطابع  ذات  األسئلة  عرشات 
األعمال، ال سيما وأنها لم تكن حركة خارجية باتجاه الرشق 
فقط، بل تضمنت نشوء الكثري من النزعات والتيارات الدينية 
املسيحية عىل امتداد أوروبا، وبعضها اعتربته الكنيسة هرطقة 

تستوجب القمع.
تلك  يف  دراسته  أنه يحرص  البدء  منذ  ريشار  يعلن  ولهذا 
هو  مزدوج،  معلن  بهدف  الرشق  إىل  توجهت  التي  الحمالت 
حماية املسيحيني من الغزو الرتكي، وضمان سيطرة الديانة 
املسيحية عىل فلسطني، أو »األرايض املقدسة« حسب التسمية 
الغربية. وإذا كان مصطلح الحروب الصليبية يشمل الحمالت 
التي سارت نحو الرشق خالل الفرتة بني 1095 و1291، فإّن 
مقّدمات تلك الحروب كانت قد بدأت منذ عقود طويلة سبقت 
نداء البابا إربان الثاني، من مجمع كلريمون، يف خريف 1095؛ 
كما استمّر التحضري للمزيد من الحمالت، حتى بعد اندحار آخر 

الحمالت الصليبية يف فلسطني.
ومنذ البدء يحرص ريشار عىل اتخاذ موقف نقدي واضح 
من آراء بعض املسترشقني الذين اعتربوا أّن الحروب الصليبية 
كانت عامالً حاسماً يف إعادة تكوين شعوب املرشق، من جهة؛ 
وتوطيد الوجود املسيحي واالرتقاء به، من جهة ثانية. وهو يرى 
أّن مرور الصليبيني يف حياة املسلمني، والرشق بصفة عامة، كان 
هامشياً لم يحرّك يف نفوس املسلمني إال حّس املقاومة ضّد الغزو 
الخارجي، وتأكيد الهوية اإلسالمية يف وجه محاوالت التنصري 

التي سعت إليها البعثات التبشريية القادمة مع الغزاة.
من  الرشق،  يف  أصالً  القاطنة  املسيحية  الجماعات  أما 
بيزنطيني ورسيان وأرمن، فقد كان وجودهم يف املنطقة عريقاً 

وسابقاً عىل مجيء الصليبيني، وكذلك كانت تراثاتهم وتقاليدهم، 

فلم يتأثروا إال قليالً بما حمل القساوسة أو األمراء األوروبيون من 

دعوات. أكثر من هذا، يشدد ريشار عىل أّن أحد أبرز الجوانب يف 

تاريخ الحروب الصليبية كان املواجهة بني حضارتني مختلفتني، 

األوىل غربيةـ  مسيحية وافدة، والثانية رشقيةـ  مسلمة متأصلة، 

لكنها مهد املسيحية؛ وثمة وئام بني الديانتني، لم تعكر صفوه 

أية مواجهات ُتذكر.

فكرة  والدة  أولها  يتناول  13 فصالً،  إىل  الكتاب  وينقسم 

تحت  املقدسة«،  »الحرب  مفهوم  وتطور  الصليبية،  الحروب 

الرعاية البابوية، ويف ظّل حرص البابا إربان الثاني عىل إنشاء 

الكنيسة،  لصالح  الرشق،  يف  ورومانية  التينية  نفوذ  قاعدة 

وبذريعة نجدة بيزنطة ومسيحيي الرشق عموماًً. ويستعرض 

املؤلف خصائص املجتمع الغربي عشية الحملة األوىل، وشيوع 

نظام املمالك واإلمارات، ضمن هيمنة واضحة لطبقات النبالء 

واألرشاف املتأثرين عىل هذا النحو أو ذاك بنمط الحياة الفرانكي، 

أو الفرنجي يف التسمية العربية. أما أهّم خصائص ذلك املجتمع 

داخل  الدينية  والتيارات  للدعوات  الدائم  االختمار  كانت  فقد 
أو  التحالف  إىل  الكنيسة  واضطرار  الواحد،  املسيحي  الصّف 
االختالف مع هذا أو ذاك من األباطرة أو امللوك أو األمراء الذين 

يعتنقون مذهباً دون آخر.
ويف فصول الكتاب الالحقة يرسد ريشار تفاصيل الحملة 
األوىل، مشرياً إىل أّن مسري الصليبيني إىل القسطنطينية استدعى 
من أليكيس، إمرباطورها البيزنطي، الحذر الشديد خشية أن يقع 
بعض أمراء الحرب األوروبيني يف إغواء احتالل املدينة وإسقاط 
إىل  والطريق  حمايته.  بحّجة  أصالً  قدموا  أنهم  رغم  سلطته، 
أنطاكية، والصيف الطويل يف سورية، واحتالل القدس، والتوغل 
حتى حدود مرص، كانت بمثابة محطات نجاح باهر لتلك الحملة 
األوىل، ساعدت يف إنجازها شقاقات بعض األمراء العرب، وتشتت 

كلمتهم، وحرص كّل منهم عىل النجاة بنفسه وبسلطانه.
أسسها  التي  األربعة  الحكم  مراكز  أّن  ريشار  ويرى 
الصليبيون، مملكة بيت املقدس وإمارات طرابلس وانطاكية 
الحتالل  خاضعة  محلية  سكانية  مجموعات  كانت  والرها، 
سلطة اقطاعية استعمارية غريبة، سامت املسلمني ـ بل أهل 
الرشق عموماًً، من كّل املعتقدات ـ صنوف االضطهاد والقهر، 
هذا  موازاة  ويف  والقنانة.  السخرة  نظام  تطبيق  ذلك  يف  بما 
نشأت تجمعات محلية التينية، تابعة للكنيسة مبارشة، يتوقف 
املؤلف عند إشكاليات تأسيسها من حيث منظوراتها االجتماعية 
والثقافية والدينية، وكيف كانت تمّهد ملواجهات بني املسيحية 

واإلسالم، لم تكن مسبوقة يف تاريخ املنطقة.
وبهدي من هذه املنهجية ذاتها، يتابع ريشار رسد وقائع 
الحملة الثانية، التي ستشهد اندالع جميع مخاطر الرشق يف وجه 
الغزاة، وتعّمق انقسام املنطقة بني بيزنطة متهالكة ومقاومة 
صاعدة يقودها صالح الدين األيوبي، وهي الحال التي سوف 
تبلغ ذروتها يف معركة حطني، وانهيار مملكة الفرنجة. الحملتان 
الثالثة والرابعة سوف تنتهيان إىل ما انتهت إليه الحملة الثالثة، 
مؤسسة  إىل  الصليبية  الدعوة  تحّول  هو  جوهري  فارق  مع 

مستقلة بذاتها، تتوىل التجنيد والتجهيز والتسيري.
وبعد اعتماد املنهج الرسدي ـ التحلييل ذاته يف استعراض 
إىل  وصوالً  والثامنة،  والسابعة  والسادسة  الخامسة  الحمالت 
وخروجهم  الصليبيني  وهزيمة  العارش  غريغوار  البابا  حملة 
نهائياً من املنطقة، يتبنى ريشار الخالصة التي سبق أن بلغها 
الضخم  كتابه  يف  رنسيمان  ستيفن  السري  اإلنجليزي  املؤرخ 
عن الحروب الصليبية: »لم تكن الحرب املقدسة سوى فصل 
طويل من التعّصب باسم الله، وهذه كانت خطيئة بحّق الروح 

القدس«!

تاريخ الحمالت الصليبية
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هذا العمل يدرس، أو باألحرى يحلل، كتاب »املعيار املعرب 

والجامع املغرب عن فتاوى أهل أفريقية واألندلس واملغرب«، 

لإلمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونرشييس، الذي انتهى 

من وضعه سنة 911 وهو يف فاس، حيث لجأ إليها هارباً من 

تاشفني  أبي  السلطان  مع  واقعة  له  أن وقعت  بعد  تلمسان 

الزياني. وفنسان الغاردييه، محرر الكتاب، أستاذ يف جامعة 

بوردو، وأخصائي يف تاريخ األندلس واملغرب، وله يف هذا امليدان 

أعمال كثرية تغطي عهد املرابطني بصفة خاصة، بينها كتابه 

املهم »الجهاد األندليس«. ولقد عاونه الباحثون محمد ميواك، 

وأحمد بن يحيى الونرشييس ومانويال مارين يف إتمام العمل؛ 

وقّدم له بيري غيشار، أحد كبار املختصني بتاريخ املنطقة.

واملؤلف يوّزع فتاوى الونرشييس يف سبعة أقسام: الحياة 

الدينية، والحياة الزوجية، والحياة االقتصادية عىل مستويات 

البيع والتبادل والتحويل، واألمالك والوقف، والحياة االقتصادية 

عىل مستوى البيع والرشاء والتأجري والعقود واملسكن والبناء 

وغريها، ثّم الحياة الرشعية والحقوقية، واإلجراءات، وقضايا 

يقوم  األصيل  الكتاب  أّن  إىل  اإلشارة  وتجدر  متنوعة.  أخرى 

تتناول  بالفهارس،  إىل فصل خاّص  إضافة  12 فصالً،  عىل 

والنكاح  والتعزيزات  والصيد  والحّج  الطهارة  موضوعات 

واألحباس  والصلح  والبيوع  واملفاوضات  واالسترباء  والخلع 

واملياه والبنيان ونوازل الرضر واإلستحقاق واألقضية واملديان 

والجامع.

فتوى،   2144 الغاردير  اختار  املجلدات  هذه  أصل  ومن 

أو  االجتماعية  أو  التاريخية  اإلضاءات،  طبيعة  من  منطلقاً 

السياسية أو الثقافية أو الفقهية املحضة، التي توّفرها من أجل 

دراسة أفضل لطبائع حياة املسلمني اليومية يف تلك األرجاء، 

امتداد نصف قرن تقريباً. واملؤلف يحافظ عىل تركيب  عىل 

الفتوى األصيل، من حيث مستهّل السؤال والجواب )أي: »ُسئل: 

وأجاب«(، كما يحرص عىل تثبيت اسم املفتي، وتاريخ اإلفتاء، 

وآخر.  بني حني  الفتوى  أهل  ببعض  تعريفات  مع  ومكانه، 

وهو يؤكد أّن إصدار الفتاوى لم يكن حكراً عىل رجال الفقه 

وحدهم، إْذ كان يف وسع املسلم القويم أن يميّز بسهولة بني ما 

هو »حالل« وما هو »حرام«، بل كان هذا األمر واجباً عليه.

تقديم  عىل  الحرص  بأّن  اإلقرار  إىل  الغاردير  ويسارع 

املعلومات الثمينة التي تزخر بها الفتاوى، ووضعها بني أيدي 

املؤرخ والباحث والقارىء العريض يف أيرس صيغة ممكنة، ال 

ينتفي الحاجة املاسة إىل مراجعة تصانيف أخرى مهمة، مثل 

»كتاب املسائل« للقايض أبي الوليد بن رشد، وكتاب »ديوان 

والهدف  سهل.  بن  عيىس  القايض  للفقيه  الكربى«  األحكام 

األكثر أهمية عنده هو إظهار ما تنطوي عليه الفتاوى من غنى 

يف املعلومات، وتنوع هائل يف القضايا االجتماعية والفقهية، 

والقارىء  والدارس  للمؤرخ  فريدة  ثروة  يشكل  الذي  األمر 

العريض عىل حّد سواء. صحيح، من جانب آخر، أّن تدقيق هذه 

الفتاوى نّصياً، أو تحقيقها يف مستوى املخطوط، لم يكن مهمة 

الغاردير يف األصل؛ إال أنه، مع ذلك، ال يوّفر مناسبة مواتية دون 

خدمة املاّدة عىل أكثر من صعيد، وألغراض تخرج عن نطاق 

استثمار املعلومة الفقهية وحدها، ويف ذاتها.

والحال أّن القيمة الكربى لهذه الثروة ال تتضح إال حني 

متناول  يف  تضعها  التي  املعلومات  كثافة  بني  املرء  يقارن 

القارىء، وفقر ـ أو يف الواقع: ضحالة ـ ما تحتويه املراجع 

املماثلة املكتوبة بلغات أوروبية، والتي قد يجد الباحث الغربي 

األندلس  عن  سواها،  دون  استخدامها،  إىل  مضطراً  نفسه 

واملغرب تحديداً. هذا إذا تغاىض املرء عن مشكالت التسلسل 

التاريخي الدقيق لوقائع وأحداث مرتابطة، يف مقابل ما توّفره 

تراتبية زمانية ومكانية  الونرشييس من  اإلمام  كتاب  فتاوى 

يندر العثور عليها يف املراجع غري العربية.

وثمة جانب مهم يف ما توّفره الفتاوى من معلومات، وهو 

تغطية أحوال وهواجس ومشكالت وقضايا املناطق الريفية 

النائية، يف املغرب ويف األندلس )ولكن أيضاً، يف مناطق أخرى 

من دار اإلسالم، واتكاء عىل مجموعات أخرى من الفتاوى(. 

ومن املعروف أّن الرشائح الريفية ال تحظى بنصيب وافر، او 

حتى بمقدار كاٍف، من املعلومات التي حفظتها مجلدات التاريخ 

للمناطق املدينية أو مراكز العمران بصفة عامة. ودارس كتاب 

»املعيار املعرب« سوف يدرك دون عناء أّن الريف هو مصدر 

الكثري من األسئلة التي ُتعرض عىل الفقهاء لإلفتاء فيها، خاصة 

يف مسائل البيع والرشاء والزواج والوراثة، وما إليها.

األبحاث  تخلّف  حقيقة  إىل  غيشار  يشري  مقدمته  ويف 

املضمار  هذا  يف  واإلسبانية  املغربية  مثيالتها  عن  الفرنسية 

الحيوي بالذات، أي التنقيب يف بطون كتب الفتاوى عن مشاهد 

سياسية واجتماعية يصعب العثور عليها، أو حتى عىل بعض 

تفاصيلها العريضة، يف كتب التاريخ املعتادة املتوفرة. وإذا جاز 

القول إّن التفوق املغربي ـ اإلسباني أمر طبيعي، بالنظر إىل 

أّن األبحاث تخّص تاريخ البلدين مبارشة، فإّن واجب الباحثني 

الفرنسيني يصبح مضاعفاً هنا، من ناحية جوهرية: أّن الطرف 

املغربي قد يفّضل استثمار املحتوى الفقهي النفعي والعميل 

وشؤون  حياته  حاجات  يف  املسلم  خدمة  بمعنى  للفتاوى، 

دينه، دون الرتكيز عىل قيمة الفتاوى التاريخية واالجتماعية؛ 

وأّن الطرف اإلسباني سوف يظّل يعاني، يف قليل أو كثري، من 

التعتيم الذي أصاب تلك املراجع، بعد إعادة الفتح املسيحي 

لألندلس، وعىل يد بعض رجال الكنيسة ومحاكم التفتيش.

أغلب الظّن أّن جهد الغاردير هذا، ليس يف اختيار الفتاوى 

وترجمتها إىل الفرنسية فحسب، بل يف تبويبها وضبط حواشيها 

ورفدها باملصادر العربية القديمة والحديثة، يسّد الكثري من 

ذلك النقص يف الدراسات الفرنسية، كما يسدي خدمة فريدة 

للدراسات األوروبية عموماًً.

تاريخ ومجتمع مسلمي الغرب في العصور الوسطى

 تحليل »المعيار« للونشريسي

املؤلف  : فنسان الغاردير، وآخرون  - عدد الصفحات : 536ص  -  تاريخ النرش : 1995 
 Vincent Lagardère، et al. Histoire et société en occident musulman  : التوثيق األجنبي
au moyen âge: analyse du MiYār D’Al-Wansarīsī. Casa de Velázquez، Madrid 1995

اللغة: الفرنسية

وحضارة  تاريخ  رشف  أستاذ  هو  سورديل  دومنيك 
»مجلة  تحرير  ورئيس  السوربون،  جامعة  يف  اإلسالم 
متنوعة يف  أساسية  أعمال  اإلسالمية«، وصاحب  الدراسات 
هذا الشأن، مثل »اإلسالم«، و»حضارة اإلسالم الكالسيكي«، 
والحضارة«. جانني  الدين  الوسطى:  القرون  يف  و»اإلسالم 
سورديل ـ تومني، رشيكته يف التأليف، هي أستاذة كريس 
أيضاً،  السوربون  يف  اإلسالمية  واألركيولوجيا  الفّن  تاريخ 
املدرسة  يف  القديمة  العربية  الكتابة  دراسات  ومديرة 
اإلسالم«  »فّن  ومؤلفة  العليا،  للدراسات  التطبيقية 
و»مفردات اإلسالم«. كالهما اجتمعا عىل اتخاذ قرار شجاع 
بتأليف هذا القاموس الغنّي باملادة، املسلّح بمنهجية إضاءة 
باطن املصطلح قبل ظاهره، املتكئ قبل أي اعتبار آخر عىل 

نزاهة التوصيف وموضوعية التسجيل وأسبقية الحقيقة.
وقبل هذه وتلك من خصائص الكتاب، ثمة فضيلة إدراج 
القراء  إليها  يحتاج  التي  التعريفات  من  الساحقة  الغالبية 
تحصيلهم  ومستويات  ورغباتهم  رشائحهم  اختالف  عىل 
العلمي، فهو يغطي املفاهيم األساسية وما يتفّرع عنها من 
التاريخية األبرز،  أو نقيضة، والشخصيات  مقوالت مكملة 
واملدارس الفقهية، واملدارس الرشعية، ورموز وموضوعات 
الحوادث  وكربيات  الدينية،  واملؤسسات  والشعائر  القرآن، 
واألماكن الجغرافية، وغريها. واملساحة التاريخية للقاموس 
صفحة  انطواء  عند  وتتوقف  الجاهلية،  أطوار  من  تبدأ 
األندلس  يف  اإلسالم  إىل  إضافة  العثمانية،  اإلمرباطورية 

وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
يف  ـ  اإلسالم  به  مّر  الذي  التاريخ  أّن  املؤلفان  ويعترب  
وانقالب  أقداره  وتبّدل  شعوبه  وتنّوع  أحداثه  تعقيدات 
إجابات  توفري  عىل  القادر  الوحيد  املصدر  هو  ـ  أحواله... 
صائبة ألسئلة املايض وأسئلة الحارض، سواء بسواء، فضالً 
اليوم  العالم  ملا يشهده  التفسريات  انطوائه عىل أفضل  عن 
من رصاعات ترتبط باإلسالم عىل نحو أو آخر، ال سيما يف 
تلك  توتر  أّن  ذلك،  مع  واملشكلة،  والغرب.  الرشق  عالقات 
أو  واهية  دينية  أعذار  عىل  واستنادها  تحديداً،  العالقات 
ملفقة ـ كما يف مثال الحروب الصليبية ـ هي التي تجعل 
الغرب يواصل اعتناق نظرة خاطئة إىل اإلسالم، قارصة أو 

تبسيطية  أو عدائية، أو مزيج من هذه كلها.
بذلك اختمرت يف ذهن املؤلفني فكرة »قاموس تاريخي« 
املعلومات، يف صيغة  ينفتح عىل عنارص  أن  للقارىء  يتيح 
عزل  محاولة  مع  واإلحاطة،  والدقة  اإليجاز  بني  تجمع 
يفقد  جعلته  التي  التاريخية  سياقاته  عن  قليالً  املصطلح 
بعض دالالته األصلية، أو القيام بالعكس أحياناً: أي شحن 
وأكسبته  به  اقرتنت  التي  الرضورية  بالوقائع  املصطلح 
األوىل.  تكوّنه  سريورة  من  جزءاً  يكن  لم  تاريخياً  مغزى 
التحليلية  التجزئة  كان  نظرهما  يف  نافعاً  الح  ما  وأفضل 
للمادة الواحدة، وذلك لتأكيد األصالة الجوهرية التي تمتّع 
بها اإلسالم، أي مصادر الغنى التي جعلته يتفرّد يف أوقات 
املجابهة العسكرية مع خصومه، أو حني يحتك بجريانه عىل 

مستويات ثقافية وعلمية وعقائدية.
أيضاً،  يميالن،  املؤلفني  جعل  إياه  التحلييل  والخيار 
للحضارة  والتعددية  املتعددة  السطوح  استكشاف  إىل 
اإلسالمية، التي كانت تنجيل أو تنغلق ألسباب سياسية تارة 
أو دينية طوراً، ولكنها يف كّل حال لم تنفّك عن املساهمة يف 

إغناء حوادث اإلسالم وتطورات شعوبه وممالكه وإماراته، 

املطاف.  نهاية  يف  التاريخية  القواميس  ماّدة  هي  وهذه 

التي  املادة  تفضيل  يف  العالية  الرصامة  اعتمدا  ولكنهما 

تيضء الحقبة التاريخية أكثر من سواها، أو تخدم التسلسل 

املنطقي الكتمال الصورة التفصيلية، حتى إذا كانت املادة 

ذاتها ال تبدو الفتة أو مميزة للوهلة األوىل. واالحتياط الثاني 

كان عدم اإلنسياق وراء أّي عنرص خارجي دخيل عىل املاّدة، 

حرشه  ولكّن  التاريخية،  والدراما  الشكل  حيث  من  جذاب 

يمكن أن يشوّه انسجام املحتوى.

تعريفات  تقديم  عدم  املؤلفان  قّرر  املثال،  سبيل  وعىل 

البلدان  أو  األحداث  أو  الشعوب  تخّص  ذاتها،  يف  مستقلة 

أّثرت  مالبسات  لها  كانت  التي  الشخصيات  أو  األديان  أو 

العالم  نطاق  خارج  وقعت  ولكنها  اإلسالمي،  التاريخ  عىل 

بالتاريخ  مبارشة  صالت  دون  بيزنطة  ثمة  ليس  املسلم: 

مثل  وال حتى شخصيات  وال نصارى  يهود  وال  اإلسالمي، 

التي  األدبية  الدمشقي. كذلك قررا استبعاد األعمال  يوحنا 

ُكتبت بلغات محلية، إلثنيات تعيش يف دار اإلسالم، ولكنها 

ال ترتبط مبارشة مع اإلسالم يف أية وجهة ثقافية أو تاريخية 

أو سوسيولوجية، مع الحفاظ التاّم عىل النتاج املماثل الذي 

قّدمه مسلمون يتحدرون من إثنيات مختلفة غري عربية.

ويف جانب آخر مهم من منهجية خيارات هذا القاموس، 

القرآن  حملت  التي  العربية  اللغة  أّن  إىل  املؤلفان  تنبّه 

الكتب،  وأمهات  والتفسري  والسرية  النبوي  والحديث 

نطق  التي  الشعبية  العريضة  اللغة  هي  بالرضورة  ليست 

االنتباه  من  بّد  ال  وبالتايل  اإلسالم،  أرجاء  يف  العربي  بها 

صارت  لغة  بني  جوهرية،  أم  كانت  طفيفة  الفروقات،  إىل 

الديني واالجتهاد فيه، ولغة تطّورت وتحوّلت  النّص  وعاء 

لتستوعب كتب الهندسة والجرب والفلك والطّب، فضالً عن 

فكر املعتزلة ونصوص الصوفية وقصائد فحول الشعراء.

يسعى  أيضاً،  واملنهجي  العلمي،  طموحه  نطاق  ويف 

القاموس إىل تكوين معرفة معمقة ونقدية بتيارات الفكر، 

واالجتماع،  والجيش،  واإلدارة،  والتصوف،  والفلسفة، 

الطبيعي،  والتاريخ  واألساطري،  ــان،  واألدي والثقافة، 

واألنثروبولوجيا. كما يستقّر عىل إدراج لوائح بيبليوغرافية 

من  والتسامح  واألصالة  املصداقية  ذات  املرجعيات  توّفر 

جهة أوىل، وكذلك تحرّض القارىء عىل توسيع آفاق التفكري 

يف حضارة ودين لم يكن تفكري الغرب فيهما سليماً معاىف، 

عىل مستوى يليق بالرشق والغرب معاً.

اإلسالم: قاموس تاريخي

امل�ؤلف  : دومنيك �ص�رديل وجانني �ص�رديل ـ ت�مني -  عدد ال�صفحات:1010�ص  - تاريخ الن�رش : 1996 
 Dominique Sourdel et Janinne Sourdel-Thomine  :الت�ثيق الأجنبي

Dictionnaire Historique de l’ Islam. PUF، Paris 1996
اللغة: الفرن�صية
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عىل  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  حصول  أسفر 

نتائج عديدة، سياسية واقتصادية  السيايس عن  استقاللها 

أهمية،  تقّل  ال  وثقافية  تاريخية  وأخرى  واجتماعية، 

ويف  كتابته.  وإعادة  املايض  مراجعة  مسائل  رأسها  عىل 

 1336( تيمورلنك  شخصية  حظيت  مثالً،  أوزبكستان، 

بوصفه  ليس  السريورة،  هذه  من  وافر  بنصيب   )1405 ـ 

الذي  األمري  ألنه  بل  فحسب،  التيمورية  الساللة  مؤسس 

اختار أن تكون عاصمة بالده تلك املحطة الخالدة الواقعة 

عىل طريق الحرير: سمرقند.

ولم يمضرِ وقت طويل حتى انقلبت املدينة إىل واجهة، أو 

معرض، لعظمة اإلمرباطورية وبهاء كنوزها، وتعّدد فنونها، 

والغزوات  السياسة  قلب  كونها  جانب  إىل  عمرانها،  وتقّدم 

والتوسع. ذلك ألن تيمورلنك حرص عىل أن يجعل منها دّرة 

العرص، فأرسل إليها مئات الفنانني والحرفيني واملعماريني 

ُتفرّس  ال  بأرسها  التيمورية  النهضة  أّن  بحيث  والكتّاب، 

بمعزل عن بهاء هذه املدينة، وحدها وبذاتها تقريباً.

ويف الفصل التمهيدي يتناول محّرر الكتاب رؤية الغرب 

للمدينة، وكيف أّن ذكريات الغزو املغويل، وطبيعة عالقات 

الغرب مع الصني والروس والفرس، تحكمت يف تلك الرؤية، 

أو باألحرى شوّهت مضمونها الحقيقي. ومن الثابت أّن تراث 

املدينة ينتمي، يف يقينه، إىل الرتاث الحضاري اإلنساني الذي 

اختلطت فيه التأثريات املغولية والعربية والرتكية والفارسية 

التي  الحيوية  التفاعالت  عن  فضالً  والصينية،  والهندية 

كانت تنجم عن مسري القوافل عىل طريق الحرير التاريخي 

الشهري.

لشخصية  مفصلة  صــورة  يرسم  كريين  لوسيان 

تيمورلنك، ويتوقف بصفة خاصة عند عالقاته الدبلوماسية 

عند  وتحديداً  عرش،  الخامس  القرن  مطلع  يف  أوروبا  مع 

سنة  أنقرة  أبواب  عىل  الرتكية  الجيوش  سحق  يف  نجاحه 

1402. البهجة األوروبية تجاه هذا االنتصار لم تكن خافية، 

إذ اّن إضعاف السلطان الرتكي كان يصّب يف صالح أوروبا 

الرشقية إجماالً.

أّن  الغرب  حّكام  يتناىس  كيف  آخر،  من جانب  ولكن،   

تيمورلنك مسلم، ويمكن أن ينقلب عىل املسيحيني عند حدوث 

أي تغيري يف املعطيات الجيو ـ سياسية للمنطقة، وربما عىل 

مستوى مشهد العالقات بني الغرب والرشق عموماًً؟

معلوف  أمني  اللبناني  الروائي  يرسم  آخر  فصل  ويف 

تكتنف  الذي  الفاتح  تيمورلنك،  من مالمح شخصية  املزيد 

املفارقات حياته وأعماله، ورجل نقاط الضعف التي أتاحت 

يبدأ من حقيقة  نتعرف عىل خفاياه ودواخله. وهو  أن  لنا 

أن تكون عاصمته مدينة، وليس قلعة  أّن تيمورلنك اختار 

الذي يدّل عىل  أو حصناً يف أعماق السهوب واملراعي، األمر 

مزاجه املديني والعمراني املبّكر. واملفارقة أنه، وقد غزا إيران 

واألناضول وسورية وشمال الهند والقوقاز، لم ينجح أبداً يف 

ذكر  عىل  معلوف  ويأتي  باسمها.  جديرة  إمرباطورية  بناء 

أّن األخري  الذي جمع تيمورلنك بابن خلدون، وكيف  اللقاء 

وقيرص،  واإلسكندر  أمثال خرسو  من  كبار  بفاتحني  قارنه 

فقاطعه تيمورلنك محتجاً: أولئك كانوا من كبار امللوك، أما 

أنا فلست إال ممثل هذا امللك، وأشار إىل بعض قادة جيشه!

كريستيان إيرك، يف فصل بعنوان »يف مرآة مخاوف أهل 

تخاف  أوروبا  جعلت  التي  األسباب  عند  يتوقف  الغرب«، 

والرهاب  العظمة  من  املزيج  ذلك  طليعتها  ويف  تيمورلنك، 

والخشية من عودة تلك الغزوات الرتكيةـ  املغولية. وشخصية 

»الغازي األعرج«، كما ُيوصف تيمورلنك يف بعض املصادر 

والتأثيم  للتضخيم  عرضة  هذا  عرصنا  حتى  تظّل  الغربية، 

إىل  منها  والخرافة  الكابوس  صناعة  إىل  وأقرب  واملبالغة، 

عرش  السادس  القرنني  ويف  املوضوعي.  التاريخي  التمثيل 

وأوائل السابع عرش توفرت نصوص عن تيمورلنك، باللغات 

كتاب  عىل  اعتمد  بعضها  واإلنجليزية،  والفرنسية  الالتينية 

التي تقّدم صورة  »ظفرنامة« وسواه من املصادر الرشقية 

مختلفة عن تيمورلنك. ولم يقترص األمر عىل الشعراء واألدباء 

واملؤرخني، بل كان طبيعياً أن تحتّل شخصيته مكانة بارزة 

يف كتابات املفكرين السياسيني، من امثال مكيافيليل يف كتابه 

الشهري »األمري«، الذي صدر سنة 1513.

فرانتز غرنيه يتناول هشاشة مدينة سمرقند، بالقياس 

الحرير،  طريق  عىل  املميز  سيايس  ـ  الجيو  موقعها  إىل 

بوصفها بوّابة السهوب املفضية إىل آسيا الوسطى الواسعة 

املرتامية األطراف. 

مّما  التوسع،  موجات  لكّل  فريسة  املدينة  صارت  لهذا 

ضاحيتها  يف  ويتحصنون  تباعاً،  ينكمشون  سكانها  جعل 

حاكمها  ولعّل  كذلك.  املاء  يتوفر  حيث  القديمة،  الجنوبية 

املدينة،  يف  السلم  أقام  َمن  أّول  كان  سيار  بن  نرص  املسلم 

األمر  الشعب واألرشاف،  عامة  بني  ذكية  وفاق  عرب سياسة 

الذي تواله من بعده أبو مسلم، ولكن يف إطار التهيئة الرسية 

لنرصة دعوة بني العباس.

املدينة،  الكتاب فصول أخرى تكمل تفاصيل حياة  ويف 

من حيث أهمية األسواق، وطابع العمران، وتقاليد التجارة، 

التي  واألسطورية  اإلنسانية  واألجواء  التصوّف،  ومناخات 

فتكون  وليلة،  ليلة  ألف  أقاصيص  من  الكثري  يف  ترتّدد 

الخالصة الالئقة بمدينة كهذه هي أّن روحها كانت خليطاً 

عىل  اإلسالم  ساعد  وثقافات،  حضارات  سلسلة  من  سعيداً 

حسن امتزاجها، وعىل اكتمال تفاعلها.

 سمرقند: 1400 - 1500

املؤلف : مؤلف جماعي بإرشاف فنسان فورنيو - عدد الصفحات : 227ص - تاريخ النرش : 1995
 Dirigé par Vincent Fourniau. Samarcande: 1400-1500  :التوثيق األجنبي

Editions Autrement, Paris 1995
اللغة: الفرنسية

الكتاب دراسة تاريخية حول تاريخ اإلسالم  ومجتمعاته 

واألنماط السياسية  واالقتصادية التي عرفتها خالل القرون 

إدواردو منثانو مورينو، خرِّيج جامعة ال  الوسطى، ملؤلِّفه 

كومبلوتينيس بمدريد وأستاذ وباحث بمعهد التاريخ التابع 

من  العديد  أصدر  بمدريد.  العلمي  للبحث  األعىل  للمجلس 

األعمال، أهمها »حدود األندلس يف عرص األمويني« والكتاب 

القرون  يف  املسلمة  املجتمعات  »تاريخ  أيدينا،  بني  الذي 

الوسطى«. 

ينطلق الكاتب من محيط ما قبل اإلسالم، ويصف الوضع 

العربية، حيث كانت موقعاً   الجزيرة  الذي كانت عليه شبه 

القوافل  عندها  تلتقي  مهمة  تجارية  ونقطة  اسرتاتيجياً 

القادمة أو السائرة إىل الهند، وسياسياً جارة لإلمرباطورية 

القبائل  وبني  بينها  نشأت  التي  والساسانية،  البيزنطية 

بزوغ  مرحلة  يتناول  أن  قبل  ثم   تحالفات.  عدة  العربية 

التعاليم  طا عنه، عن أهم  اإلسالم، يقدِّم تعريفا عاما ومبسَّ

يعتمد عليها من قرآن وسنة،   التي  بها واملصادر  أتى  التي 

واملراحل  الرسول  حياة  عن  للحديث  فصال  ص  يخصِّ ثم 

يف  ساهمت  التي  النبوية  والهجرة  والدعوة  للوحي  األوىل 

إرساء دعائم اإلسالم. فرتة الخالفة الراشدية كانت مطبوعة 

املسلمني،  صفوف  يف  االنشقاقات  أوىل  وعرفت  بالخالفات 

لتتفرَّع عنها طوائف عدة، أهمها السنية والشيعية، ولكنها 

خارج  اإلسالم  وتوسع  بالفتوحات  أيضاً  مطبوعة  مرحلة 

حدود الجزيرة العربية.

سابقة  ال  بشكل  االنتشار  هذا  واصلت  األموية  الخالفة 

له، ويف خالل فرتة وجيزة ضمَّت كابول وسمرقند وبخارى، 

وترامت أطرافها حتى طالت شمال أفريقيا وشبه الجزيرة 

اإليبريية وما وراء النهر ومنطقة السند، وتغلغلت يف أوروبا 

عهد  عىل   .732 سنة  الفرنسية،  بواتيه  حدود  عند  لتتوقف 

األمويني أيضا، شهدت الخالفة اإلسالمية سَك نقد عربي ألول 

مرة، عوَّض العملة البيزنطية والفارسية التي ظلت متداولة 

إىل تلك اللحظة. 

بعد  الحكم  سدة  إىل  الوصول  العباسيون  استطاع 

الرحمن  عبد  األمري  باستثناء  األمويني،  لساللة  تصفيتهم 

األندلس  إىل  الفرار  من  ن  تمكَّ الذي  بالداخل-  –املعروف 

وإنشاء خالفة أموية ثانية، ستنفصل الحقاً عن املرشق. 

وسياسية  إدارية  بتغيريات  العباسية  الخالفة  تميزت 

تنظيم  إعادة  ثم  بغداد،  إىل  العاصمة  نقل  أُوالها  جذرية، 

اإلدارة حسب النموذج البيزنطي والفاريس. إال أنها سجلت 

بداية تفكك اإلمرباطورية اإلسالمية، مع ظهور األدارسة  يف 

–مرة  واألمويني  خراسان   يف  والطاهريني  األقىص  املغرب 

أن  إىل  الوضع تدريجياً  األندلس، وسيتفاقم هذا  أخرى- يف 

تفقد الخالفة العباسية قوتها السياسية نهائياً وتسقط بغداد 

يف يد املغول سنة 1258. 

رحم  من  ُولدرِت  التي  املرابطني  حركة  أخرى،  جهة  من 

القبائل الرببرية القادمة من الصحراء -والتي كانت قد أسلمت 

مع قدوم الفاتحني إىل املغرب-  بدأت بالتوسع نحو الجنوب 

بعد  ليعرب  أفريقيا،  جنوب  كل  عىل  السيطرة  من  نت  وتمكَّ

ذلك املرابطون، بدعوة من ملوك الطوائف باألندلس وتحت 

قيادة يوسف بن تاشفني، إىل  شبه الجزيرة اإليبريية، حيث 

سيهزمون الجيش املسيحي يف معركة الزالقة، سنة 1086. 

د  إال أن تفكك الدولة املرابطية لن يتأخر طويالً، وقد مهَّ

املحارب«  »ألفونسو  املسيحي  امللك  يد  سقوط رسقسطة يف 

لهذا التفكك، ثم جاء ظهور املوحدين وهي حركة ذات طابع 

عىل  تماما  ليقيض   - أيضاً  بربري  قبيل  أصل  -من  ديني 

نة من توحيد القبائل تحت لوائها يف مراكش  املرابطني، متمكِّ

سنة 1147، وحسمت معركة األرك التي خاضها املوحدون 

ضد ملك قشتالة سنة 1185 األمر نهائيا لصالح املوحدين 

الفرتة  بداية  إىل  وجودهم  ليستمر  اإليبريية،  الجزيرة  بشبه 

مثلت  والتي  بـ»االسرتداد«،  إسبانيا  تاريخ  يف  ُتعرف  التي 

نهاية التواجد اإلسالمي باألندلس وصريورة إمرته إىل امللوك 

املسيحيني. 

 رافق فرتة ازدهار اإلمرباطورية اإلسالمية منذ  منتصف 

القرن العارش، ازدهار كبري يف التجارة املتوسطية، وتحولت 

مرص  يف عهد الخالفة الفاطمية إىل أحد أهم املراكز التجارية  

للمتوسط، لعبت قوافل العبيد والذهب -القادمة من السودان- 

ت من  دوراً رئيسياً يف إنعاشه، حتى إن العملة الفاطمية ُسكَّ

ذهب. واكتسبت العالقات التجارية عرب البحر األحمر أهمية 

ليحية يف  بالغة عزَّزها التحالف ما بني الفاطميني والدولة الصُّ

اليمن. ونشأت تبادالت تجارية واسعة النِّطاق ربطت مناطق 

مهمة كالعراق وفارس، وصلت مناطق نائية كروسيا وبحر 

ذلك  يؤكد  وكما  املتوفرة  الوثائق  ذلك  تثبت  كما  البلطيق، 

العثور عىل العديد من القطع النقدية اإلسالمية التي تعود إىل 

العرصالعبايس بروسيا. 

لكن تجدر اإلشارة إىل أن هذه الحركة التجارية الواسعة 

كانت تقوم عىل أسس بدائية يكفلها يف غالب األحيان التجار 

أوسع،  نطاق  عىل  وربما  رسمية،  غري  بصفة  أنفسهم، 

هذا  عىل  تسيطر  كانت  بارزة  وإدارية  سياسية  شخصيات 

يهودية   كنيسة   يف  وجدت  وثائق   ذلك  تثبت  كما  املجال، 

حكام   أسماء  تتضمن  الفاطمية،  الفرتة  إىل  تنتمي  بمرص 

أقاليم  وُقواد للجيش، كانوا يف الوقت نفسه تجاراً و -عملياً-  

قائمني عىل هذه العالقات التجارية، حققوا من وراء تجارة 

الذي  االزدهار  أسباب  أحد  كانت  التي  واسعا،  ثراء  الكتان 

يوثق يف مرص يف هذه الفرتة.  

املسلمة  املجتمعات  »تاريخ  إدواردو منثانو، يخترص يف 

يف القرون الوسطى« مراحل التاريخ اإلسالمي، مربزا الدور 

األسايس الذي لعبه اإلسالم عىل إثر توسعه، منذ نشأته إىل 

نهاية اإلمرباطورية اإلسالمية.  

تاريخ المجتمعات المسلمة في القرون الوسطى

املؤلف: إدواردو منثانو مورينو  - عدد الصفحات: 199 ص  - تاريخ النرش:  1992 
 EDUARDO MANZANO MORENO. HISTORIA DE LAS SOCIEDADES  :التوثيق األجنبي

 MUSULMANES EN LA EDAD MEDIA. SíNTESIS، MADRID، 1992
اللغة: اإلسبانية
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يسعى املؤلف إىل تطبيق نظرية ماكس فيرب عن السلطة 

املراحل  السياسة«- عىل  »مهنة  الشهري:  كتابه  -الواردة يف 

املؤلف  يهدف  آخر  وبمعنى  اإلسالمي.  التاريخ  من  األوىل 

طبيعتها  ذلك  يف  بما  اإلسالم  يف  السلطة  قضية  دراسة  إىل 

التي  األساسية  والتغريات  وتعاقبها  وتحوالتها  وتكوينها 

بالنجاح  مروراً  املحمدية  الدعوة  نشأة  منذ  عليها  طرأت 

الذي حققته وأخرياً دراسة نماذج السلطة التي تكونت لدى 

السلطة  أجل رصد طبيعة  من  والخوارج،  والشيعة  السنة 

الدينية وتقلباتها واستمراريتها.

ولقد تطرق املؤلف إىل الخلفية االجتماعية للرسول وإىل 

الرسالة  وإىل  اإلسالم  قبل  فيه  نشأ  الذي  املجتمع  سمات 

التي حملها الرسول إىل قومه، كما عرج عىل نشوء الطوائف 

اإلسالمية الثالث: السنة والشيعة والخوارج. 

الرصاع  عىل  الضوء  من  املزيد  إلقاء  إىل  سعى  ولكنه   

الذي نشأ بني الرسول – بسبب شخصيته الكاريزمي[- مع 

النظام العربي القبيل القديم. 

ويرى املؤلف أن هذا الرصاع الذي أدى إىل نشوء ثقافة 

يف  النظرية  الناحية  من  يصب  جديدة  سياسية  إسالمية 

التفاعل بني شخصية  علم اجتماع السلطة،  كما يرى  أن 

الجزيرة  يف  املتواجد  القبيل  والنظام  الكاريزمية  الرسول 

من قبل اإلسالم قد أدى إىل إنبثاق وتأسيس ثقافة إسالمية 

دينية جديدة. 

الكاريزمية  الرسول  شخصية  إن  القول  ويمكن 

استطاعت أن تساهم يف تكوين نماذج ثقافية جديدة تفوقت 

الجزيرة  يف  سائداً  كان  الذي  القديم  العربي  النظام  عىل 

العربية  قبل اإلسالم. 

ثقافية  دينية  مؤسسات  إنشاء  طور  ففي  ذلك  ومع 

الكاريزمية  الرسول  شخصية  بني  التفاعل  تم  جديدة 

والنظام العربي الذي أعاد تكوين نفسه وظهر عىل الساحة 

السنة  هي  مذاهب  ثالث  نشأة  إىل  أدى  مما  أخرى  مرة 

والشيعة والخوارج.

ويرى املؤلف أن هذه املذاهب والطوائف ال تمثل نقطة 

ضعف يف البناء االجتماعي/الديني/الثقايف اإلسالمي ألنها 

العربي  املجتمع  التي حدثت بني  للتفاعالت  كانت تجسيداً 

القديم والرسول، وما سعى إىل تحقيقه من خالل شخصيته 

الكاريزمية.

 ويرى املؤلف أن املذاهب اإلسالمية السالفة الذكر ليست 

دليالً عىل الشقاق والخالفات فقط وإنما هي نتاج للتفاعل 

أن  املؤلف  ويرى  الرسول،  وشخصية  القديم  املجتمع  بني 

)أطروحة(  هيجيل:  ديالكتيكي  إطار  يف  يتم  التفاعل  هذا 

ضد )النقيضة( تؤدي إىل )الجميعة( أي نتيجة الجمع بني 

-Thesis- Antithesis- sy )»الطريحة« و»النقيضة«: 

. )thesis

وأشار املؤلف إىل أن املذاهب أو الطوائف أو التقسيمات 

الثالثة )سنة – شيعة- خوارج( تمثل نماذج ثقافية مستقلة 

ليس يف كيفية  التقسيمات  أهمية هذه  عن بعضها وتكمن 

تطورها التاريخي وإنما يف كيفية تفسري ورؤية ما تطرحه 

من قضايا عىل الصعيد الديني والسيايس.. إلخ

األشكال  يستطلع  الكتاب  فإن  النظرية  الناحية  ومن 

رسالة  نرش  بعد  العربية  الجزيرة  يف  نشأت  التي  الثقافية 

يف  نماذج  نشأة  إىل  أدت  ثورة  قيادة  يف  نجح  الذي  النبي 

السلطة لم تكن معروفة يف عرصه. 

النحو  عىل  ومقدمة،  فصول  ثمانية  من  الكتاب  يتألف 

التايل:-

مقدمة.   1 .

الرصاع بني النظام القبيل القديم وشخصية الرسول  2 .

الكاريزماتية.

السلطة يف املجتمعات العربية التقليدية. 3 .

شخصية محمد الكاريزماتية والسعي إىل السلطة. 4 .

السلطة  عىل  املؤسس  الجديد  النظام  نشأة  5 .

الكاريزماتية.

أسس السلطة عند السنة. 6 .

أسس السلطة عند الشيعة. 7 .

أسس السلطة عند الخوارج. 8 .

النظام  بناء  إلعادة  كأساس  الكاريزماتية  الثورة  9 .

األخالقي

الخالصة. 10 .

خاتمة. 11 .

السلطة في اإلسالم: منذ بعثة النبي إلى نشأة الدولة األموية

امل�ؤلف: حامد دبا�صي  -  عدد ال�صفحات: 169�ص  -تاريخ الن�رش : 1989 
 Hamid Dabashi. Authority in Islam: From the Rise of Muhammad to  :الت�ثيق الأجنبي

the Establishment of the Umayyads. New Jersey : Transaction Publishers. 1989
اللغة: الإجنليزية

تطرق املؤلف إىل اخللفية االجتماعية 
للرسول وإىل سمات اجملتمع الذي 

نشأ فيه قبل اإلسالم وإىل الرسالة التي 
حملها الرسول إىل قومه

العربية  املدن  من  كثري  شأن  شأنها  دمشق،  مدينة  تعد 
وبغداد،  والقدس،  واملدينة  مكة  أمثال:  من  املهمة  واإلسالمية 
وحلب والقاهرة من املدن التي يمكن تسميتها باملدن املخدومة 
يف التاريخ، بمعنى أن لهذه املدن كتباً تاريخية خاصة بها، ترسم 

هذا التاريخ عىل امتداد العصور املختلفة.
القطع  من  صفحة   142 يف  يقع  الذي  الكتاب،  هذا  يمثل 
والرموز  للمباني  فوتوغرافية  صورة   32 إىل  إضافة  الكبري، 
واألماكن ذات القيمة التاريخية املعمارية يف مدينة دمشق، فضالً 
عن مجموعة من الخرائط التي ترسم خطط املدينة وأحياءها 
وحاراتها وشوارعها، واحداً من الدراسات القيمة التي أصدرها 
معهد اآلثار األملاني يف دمشق يف سلسلة علمية سماها: أبحاث 
البعدين  الكتاب من كونه يجمع بني  دمشقية. وتجيء أهمية 
أستاذة  هي  زاك  فالباحثة  واملعماري،  والحضاري  التاريخي 
جامعية يف قسم الهندسة املعمارية يف جامعة برلني التكنولوجية، 
وهي مختصة بتاريخ العمارة اإلسالمية فلها دراسة عن بريوت 
صدرت عام 2005 تناولت فيها زقاق البالط، إضافة إىل التاريخ 
العاصمة  يف  االجتماعي  الرصاع  وأبعاد  الجغرايف  والفضاء 
اللبنانية، وكانت قد أصدرت عام 1996م دراسة عن املسجد 
من  العديد  إىل  إضافة  امللك،  عبد  بن  هشام  رصافة  يف  الكبري 
املقاالت واملراجعات لإلصدارات الخاصة بالتطور املعماري يف 

املدن العربية واإلسالمية.
اختارت دوروتي زاك أن تتوقف عند هذه املدينة التي يراها 
الباحثون بأنها من أقدم عواصم العالم القديم، ومن أقدم املدن 
املأهولة بالسكان، وقد اختارت دوروتي زاك أن تتناول مدينة 
دمشق لرتسم أبرز التحوالت التاريخية التي مرّت بها ولرتسم يف 
الوقت نفسه معالم التطور املعماري لهذه املدينة ومقدار تغرّي 

أنماطها يف إطار تلك التحوالت.
قسمت زاك كتابها إىل خمسة أقسام تحتوي األقسام األربعة 
األوىل، عىل الكثري من الجزئيات التي ترسم تاريخ املدينة وتطورها 

املعماري وأقسام هذا الكتاب هي: مدخل: املشكلة والغاية
الواحة  عند:  زاك  فيه  وتتوقف  لدمشق:  الجغرايف  الوضع 
من  القادمة  التجارة  قوافل  تجاه  دمشق  حالة  وعند  وبردى، 

بعيد.
دمشق: التطور التاريخي واملديني: وهذا الفصل يتكون من 

ثالثة أقسام كربى تناقش تاريخ دمشق منذ بداياته إىل الفتح 
العربي اإلسالمي.

تتوقف زاك عند اآلراميني، والرحيل إىل الغوطة، وعن تطور 
املدينة من 732 إىل 85 قبل امليالد، وعن وضعها يف زمن الحمالت 
العسكرية لإلمرباطورية الرومانية، واحتالل الرومان لها عام 66 
قبل امليالد حتى 391 قبل امليالد. فقد احتل االمرباطور الروماني 
بومبي األكرب دمشق عام 64 قبل امليالد، وأصبحت دمشق من 
أهم املدن املسيحية، ومنها انطلق القديس بولس، كما ارتبطت 
يونانية  وامتزجت عنارص  الهللينية،  الحضارة  بتاريخ  دمشق 

وأخرى رشقية أثرت يف ثقافة البلدة ويف معمارها.
بعدها تتحدث زاك عن دمشق يف العصور الوسطى اإلسالمية، 
من حيث معمارها ومصادر الحديث عنها. وتبدأ حديثها بلون 
من التقييم لتلك املصادر من الزاوية املعمارية، لتعود فرتسم 

تطور ذلك املعمار مقرتناً بالتطور التاريخي .
شهدت  التي  أمية،  بني  عرص  يف  دمشق  عند  زاك  تتوقف 
فقد بنيت فيها قصور األمويني، مثلما بنى فيها  كبرياً  تطوراً 
الخليفة االموي الوليد بن عبد امللك املسجد األموي. لتتحدث بعد 
ذلك عن دمشق يف زمن العباسيني والفاطميني والسالجقة وبني 

أيوب. تتنقل زاك بعدها إىل العرص العثماني وتتبع صورة دمشق 
يف القرنني السادس والسابع عرش امليالديني وصوالً إىل حكم آل 
العظم واحتالل إبراهيم باشا لها يف القرن التاسع عرش، وانتهاًء 

إىل ما شهدته والية دمشق من تغريات يف القرن العرشين.
أما يف القسم الثالث وهو بعنوان: العنارص الرشقية املكونة 
للمدينة: دمشق أنموذجاً فتتوقف زاك يف هذا الفصل عند األحياء 
داخل الحيطان الرومانية وخارجها، وتدرس سور املدينة معماراً 
املياه. كما  التاريخي، وتوزيع  الري وتطوره  وتنظيماً، ونظام 
تتوقف عند مركز املدينة، وتطوره ودالالته، فتتحدث عن تطور 
بناء املساجد والقالع ودالالت ذلك عىل املستوى الديني والحربي، 
السوق ومحالته وشارعه وما فيه من صناعات  وتتحدث عن 

حرفية ودباغة الجلود وصبغ األقمشة وحارة الفراعني.
أحياء  عند  زاك  تتوقف  الفصل  هذا  من  الرابع  الجزء  يف   
املدينة فتتحدث عن أشهر هذه األحياء داخل السور وخارجه، 
وعن أسواقها وحماماتها ومقاهيها وآبارها العامة، وخاناتها، 
وتكاياها وتتوقف عند الحارات ذات األنماط املعمارية املتعددة. 
وتتوقف عند بيوت دمشق، وتقارن بني بيوت املسلمني واليهود 
واملسيحيني، وتتوقف عند حارات دمشق وتقوم بتصنيفها حسب 
موضعها يف املدينة لتتوقف عند باب توما وهو أحد أبواب دمشق 
الشهرية، الذي نسب إىل القديس توما أحد رسل املسيح االثني 
عرش، وهو يحتل الجهة الشمالية الرشقية من سور املدينة، وقد 
أعيد بناؤه زمن امللك النارص داود سنة 1228م لتتوقف أخرياً 

عند الصالحية وامليدان.
لكن أكثر ما يف هذا الكتاب أهمية هو تلك الفهارس التاريخية 
الدقيقة التي ألحقتها زاك بكتابها. ففيه دليل تاريخي يشري إىل 
العصور التاريخية املختلفة التي مرت بها دمشق وأبرز ما أنجز 
فيها من أبنية ومعالم حضارية، وهذا الدليل يقع بني ص89 
وص 121 وفيه فهارس أخرى لألبنية وأسمائها والعصور التي 

بنيت فيها.
إن أهمية الكتاب تكمن يف قدرته عىل بناء آفاق التخطيط 
العمراني للمدينة العربية اإلسالمية وما تتميز به من خصوصية، 
وهذا ما تشري إليه بعض الدراسات باسم فقه البنيان، وهذا الفقه 
هو مجموعة القواعد الفقهية الخاصة بالعمران واملجتمع، التي 
يشرتك يف بناء أسسها املهندسون والدول واملجتمعات والفقهاء، 
التي ترجع جذورها إىل ابن عبد الحكم ) - 214هـ( يف كتابه 

البنيان.
التاريخية  املعرفة  بني  فتجمع  الدراسة  هذه  مصادر  أما 
واملسح امليداني، والتحليل الهنديس الذي يتكئ عىل قواعد فن 

العمارة وهندستها.

دمشق تطور إحدى المدن الشرقية وبنيتها

امل�ؤلف: دوروتي زاك  - عدد ال�صفحات: 142 ص - تاريخ الن�رش: 1989
 Dorothee Sack. Damaskus، Entwicklung und Struktur einer    :الت�ثيق الأجنبي

orientalisch – islamischen Stadt. Verlag philipp von zabern. Main. am Rhein: 1989
اللغة: الأملانية
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يتوقف املسترشق االملاني الكساندر شولش ) _ 1986م( 

والباحث  إيرالنغن،  جامعة  يف  للتاريخ  أستاذاً  كان  الذي 

املتخصص يف تاريخ فلسطني يف كتابه هذا الذي يقع يف 413 

صفحة من القطع الكبري، عند جوانب مهمة يف تاريخ فلسطني 

بني  العثمانية،  الحقبة  يف  واالجتماعي  واالقتصادي  السيايس 

عاماً،  ملدة ستة وعرشين  تمتد  1882، وهي حقبة   –  1856

االول  املجيد  عبد  السلطان  حكم  من  سنوات  خمس  وتشمل 

وخمس عرشة سنة من حكم السلطان عبد العزيز األول وست 

سنوات من حكم السلطان عبد الحميد الثاني.

لقد وقعت يف ربع القرن هذا أحداث مهمة أثرت عىل نحو 

واضح يف تاريخ فلسطني ويف مستقبلها. فقد انتهت حرب القرم 

) 1853 - 1856( بمقتىض معاهدة الصلح يف باريس 1856، 

وصدر مرسوم االصالح املعروف بخّطي هامايون الذي دشن 

وأعلن عن   )1876  –  1856  ( التنظيمات  من  الثانية  الفرتة 

إفالس الدولة العثمانية وجرى تشكيل إدارة دولية للَْدين 1881 

الروسية  الحرب  ووصلت املسألة الرشقية إىل ذروة حربية يف 

قربص  من  كال  إنجلرتا  واحتلت   1878-1877 عام  الرتكية 

1881م.  عام  تونس  فرنسا  واحتلت   1882 ومرص   1878

ونجحت املساعي الداخلية الدستورية ) 1876 – 1878( لكنها 

رسعان ما هزمت.

حقبة  مالمح  تحمل  السنوات  هذه  أن  شولش  يرى  لذلك 

محددة يف تاريخ فلسطني، بدأت فيها مرحلة التغلغل االقتصادي 

يف الدولة العثمانية، تجلت يف استثمار رؤوس االموال ويف الوصايا 

السياسية للدول االوروبية.

لكن عام 1882م يشكل فيما يرى شولش مرحلة تاريخية 

وبداية  فلسطني  يف  اليهودي  االستيطان  بداية  فهو  فاصلة، 

الحركتان تشكالن خطني  االنجليزي ملرص، وهاتان  االحتالل 

للتطور، تحرك كل منهما تجاه اآلخر والتقيا من خالل الحرب 

إىل حكم بريطانيا لفلسطني  االلتقاء  األوىل وأدى هذا  العاملية 

وبناء وطن قومي لليهود فيها.

يقسم شولش كتابه هذا إىل ثالثة أجزاء: 1. البالد والسكان  

األوروبي  واالهتمام  االقتصادي.  والتطور  اإلداري  التغلغل   .2

بفلسطني. 3. التطور االجتماعي والسيايس

يناقش شولش يف الفصل األول حدود فلسطني يف العرص 

اإلدارية  السكاني فيها والتقسيمات  التطور  العثماني، ويبني 

الخاصة بها. ويقدم احصاءات دقيقة للرتكيبة السكانية فيها، 

التي يغلب عليها الطابع العربي تماماً.

أما يف الفصل الثاني فيبدأ شولش حديثه بتحليل االهتمام 

الوجود  إىل  ويشري  االهتمام،  هذا  ودوافع  بفلسطني  االوروبي 

االنجليزي والوجود الربويس ) األملاني( ثم إىل االهتمام الفرنيس 

وبخاصة  الدول  تلك  لعبتها  التي  األدوار  ويبني  والرويس. 

بريطانيا يف مسألة إعادة اليهود إىل األرض املقدسة، منذ تلك 

الحقبة. بعد ذلك يناقش شولش تاثري هذا االهتمام األوروبي 

عىل االنتاج الزراعي وامللكية الزراعية، وتطور املدن والتجارة 

واالقتصادية  التجارية  التقارير  فهي  مصادره  أما  والحرف. 

للقناصل االنجليز واألملان والنمساويني والفرنسيني يف القدس 

املدن  تطور  عند  شولش  يتوقف  بعدها  وعكا.  وحيفا  ويافا 

واالقتصاد املدني وبخاصة تلك املدن التي تغريت إثر الهجمة 

االوروبية وهي: القدس وبيت لحم والنارصة ويافا وحيفا وعكا 

وصفد وطربيا، إضافة إىل نابلس والخليل وغزة.

صحيح أن آثار هذه الهجمة متفاوتة عىل هذه املدن، لكنها 

استطاعت أن تحدث تغيرياً واضحاً فيها. ويخلص شولش إىل أن 

التحول قد وقع يف قطاعي الزراعة والتجارة.

االجتماعي  التطور  عند  يتوقف شولش  الثالث  الفصل  يف 

والسيايس. ويرفض عند حديثه عن السمة الغالبة عىل املجتمع 

إقطاعي  مجتمع  بأنه  هذا  املجتمع  يوصف  أن   الفلسطيني 

الحذر،  توجب  االجتماعي  الواقع  قراءة  أن  ويرى  باملطلق، 

وهو يرى أن االنتاج الزراعي واالقتصاد الريفي هما األساس 

االقتصادي للمجتمع االقطاعي ويف هذا املجتمع تكون وسائل 

أما  األرض  استغالل  ينظمون  الذين  الفالحني  بيد  االنتاج 

االقطاعي فيحصل عىل فائض املحصول يف شكل ريع عمل وريع 

طبيعي وريع نقدي والعوض الذي يقدمه االقطاعي يتمثل يف 

حماية الفالحني، يتوقف شولش بعدها عند الزعماء املحليني يف 

الخليل ونابلس والقدس وعن القيسية واليمانية، ليتحدث بعدها 

عن تجريد الزعماء املحليني من السلطة.

وهنا يفرد شولش حيزاً مهماً لدور عقيلة الحايس وهو بدوي 

قدم أبوه من مرص عام 1814م، أما هو فقد عمل مع إبراهيم 

باشا، وانحاز إىل جانب التني النارصة. لكن سلطته يف الجليل 

بدأت عام 1747م ليتوقف بعدها عند يوسف الخالدي بوصفه 

1906، وكان  1842 وتويف عام  فلسطينياً، ولد عام  مصلحاً 

قد سعى إىل انشاء نظام تعليمي عىل النمط الغربي، وتفعيل 

اإلدارة، وتحقيق التسامح الديني وضمان الحقوق والحريات 

وتحسني البنية التحتية، لكن زيادة الفاعلية تمثلت يف زيادة 

الرضائب وعدد املجندين.

املحليني  والزعماء  الحايس  املقارنة بني عقلية  ومن خالل 

اآلخرين يف جبل القدس وجبل نابلس وغريهما من جهة ويوسف 

مجلس  يف  وعضواً  القدس  لبلدية  رئيساً  كان  الذي  الخالدي 

اخرى  جهة  من   ،1878  /  1877 سنة  اللواء  عن  املبعوثان 

ينهي شولش كتابه ليبني عىل نحو غري مبارش مدى التحوالت 

التي أخذت شكل كيان  االجتماعية واالقتصادية يف فلسطني، 

سيايس إداري، وقد أسهم االوروبيون يف ذلك ألنهم عاملوها، عن 

عمد، كوحدة تاريخية جغرافية.

لقد بذل شولش جهداً كبرياً يف قراءة تاريخ فلسطني يف هذه 

الحقبة وتبني مصادره اعتماده عىل الوثائق والوسائل املتبادلة، 

وأدب الرحالت والدراسات االجتماعية واالقتصادية فضالً عن 

وأثرية.  تبشريية  أوروبية  جمعيات  تصدرها  كثرية  مجالت 

والكتاب فيه بعض الخرائط الدالة عىل فلسطني يف تلك الحقبة، 

إضافة إىل فهارس أخرى تتسم بالدقة واألهمية.

تحوالت جذرية في فلسطين 1856 – 1882 

دراسات حول التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

املؤلف  : الكساندر شولش - عدد الصفحات: 413ص - تاريخ النرش  1986
 Alexander Schoelch. Palistina im umbruch. 1856 – 1882 untersuchungen zur األجنبي:   التوثيق 

wirtschaftlichen und sozio – politischen Entwicklung. Franz Steiner verlag Wiesbaden: 1986
اللغة: األملانية

شهد عام 661 حدثاً مهماً يتمثل يف استيالء معاوية 
بن أبي سفيان- حاكم سورية منذ عام -639 عىل مدينة 
الكوفة بعد أن هزم الحامية العسكرية التي كانت تقيم 

فيها.

 ويعترب هذا الحدث نهاية مرحلة مريرة من الحرب 
ولقد ظل   . أنفسهم  املسلمني  من   بني جماعات  األهلية 
اسقطهم  حتى  عاماً  تسعني  ملدة  العرش  عىل  األمويون 

العباسيون عام 749-750.

والخالفة األموية هي أول إمرباطورية إسالمية تسيطر 
عىل الرشق األوسط بعد الغزو العربي للمنطقة الذي بدأ يف 
عام 630 واستمر لسنوات عديدة بعد ذلك. ومن أجل إلقاء 
الضوء عىل الخالفة األموية يجب أن نناقش قصة األسلمة، 
والتعريب، أما بالنسبة ملفهوم »األسلمة« فهو يعني املناطق 
العهد  ويف  باإلسالم.  تدين  والتي  املسلمون  فتحها  التي 
لم  األمويني  أن  الجماعات  اعتقاد بعض  األموي وبسبب 
الصحيحة نشأت خالفات مع  املبادئ اإلسالمية  يطبقوا 
الحكومة األموية التي أتهمت بالزندقة ولذلك ظهر يف األفق 
انترش  الذي  األموي  اإلسالم  عىل  فعل  كرد  مذاهب  ثالثة 
 )656-661( األوىل  اإلسالمية  األهلية  الحرب  نهاية  بعد 
واستيالء معاوية عىل السلطة: أوالً املذهب السني ، ثانيا 

املذهب الشيعي ، ثالثا الخوارج. 

هو  اإلسالمي  الدين  أن  يعتربون  كانوا  األمويني  وألن 
دين خاص بأهل الجزيرة وقبائلها وأنه دين الخاصة لذلك 
التي تم غزوها وكانوا  الشعوب  لم يفرضوا اإلسالم عىل 
يكتفون بجمع الجزية منهم. وكان عىل من يرغب أن يعتنق 
اإلسالم من الشعوب غري العربية أن يسعى لالنتماء إلحدى 
القبائل العربية أو  أن يكون من املوايل ، ويحمل اسم القبيلة 

التي تحتضنه وتمنحه رشف االنتماء الشكيل لها. 

العرب  لغري  يسمحون  األمويون  الحكام  يكن  ولم 
فلقد منع  اإلسالم.  اعتناقهم  بعد  املوايل  إىل   باالنضمام  
الحجاج بن يوسف حاكم العراق مجموعة من املزارعني 
العراقيني من الذهاب إىل بلدان عربية مجاورة واالنضمام 

إىل املوايل هناك .

يتكون الكتاب من ثمانية فصول كالتايل: 

الفصل األول: و هو عبارة عن  مقدمة بعنوان : أهمية 
العهد األموي ومكانته يف التاريخ اإلسالمي.

الفصل الثاني بعنوان : العائلة األموية والسيطرة عىل 
الخالفة. ويتناول هذا الفصل استيالء معاوية عىل الخالفة 

ويقدم خلفية شاملة عن األمويني.

الفصل الثالث بعنوان : آل سفيان. ويتناول هذا الفصل 
بالدراسة والتحليل الحكومة األموية وأهم الشخصيات التي 

تحكمت فيها من آل سفيان.

الفصل الرابع بعنوان : الحرب األهلية الثانية.

الفصل الخامس بعنوان : عبد امللك والحجاج.

: النزعة الطائفية: تطورها  الفصل السادس بعنوان 

ومشاكلها. 

الفصل السابع بعنوان : الحرب األهلية الثالثة وخالفة 
مروان الثاني.

الفصل الثامن بعنوان : اإلطاحة بالخالفة األموية.

ملحق أول: يتناول املصادر التاريخية التي استقى منها 
املؤلف دراسته.

ملحق ثان: االتجاهات املعارصة نحو الخالفة األموية.

الخالفة األموية أول خالفة إسالمية

املؤلف: جي. آر. هاوتنج  - عدد الصفحات: 141 ص - تاريخ النرش: 1986 
 G. R Hawting. The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate  :التوثيق األجنبي

AD 661-750. Australia: Croom Helm LTD، 1986. London: Biling and Sons LTD
اللغة: اإلنجليزية
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بارت  رودي  األملاني  املسترشق  هو  الكتاب  هذا  مؤلف 
برتجمته  األملانية  األوساط  يف  ُعرف  الذي   )1983  -1901(
1966م  عام  األوىل  طبعتها  صدرت  التي  الكريم،  للقرآن 
املعتمدة يف  الرتجمة  والتفسريات، وهي  بالفهارس  مشفوعة 

البحوث اإلسترشاقية االملانية.
بدأ بارت مسريته العلمية بالكتابة عن سيف بن ذي يزن، 
ولعل مرد هذا االختيار يعود إىل مرشفه املسترشق إّنوليتمان 
)1875- 1958( الذي ترجم ألف ليلة وليلة، إىل األملانية عىل 
نحو متكامل، والذي سبق له أن دّرس يف جامعة القاهرة يف 

سنوات تأسيسها األوىل وذكره طه حسني يف االيام.
يجيء اختيار هذا الكتاب لعدة أسباب:

أما السبب األول فيعود إىل كون مؤلفه قد عمل يف حقل 
الدراسات اإلسالمية حقبة طويلة، وهذا الكتاب يشكل حصيلة 
هذا الجهد، ويكشف عن منظوره يف هذا املجال. وأما السبب 
الثاني فلكون الكتاب يتوقف عند مفردتني ما تزاالن تشكالن 
الناس  يوم  إىل  اإلسترشاقية  الدراسات  يف  أساسياً  محوراً 
صىل  الكريم،  الرسول  وشخصية  الكريم  القرآن  وهما:  هذا 
الله عليه وسلم، وهذا املحور هو من أقل املجاالت تطوراً يف 
بحوث املسترشقني عىل صعيد املفاهيم، وإن تطورت آلياته 
الدراسات اإلسترشاقية  ومصادره ومناهج تناوله. فما تزال 
يف غالبيتها تنظر إىل اإلسالم بوصفه أرضية تشكلّت يف سياق 
هو  عنها  تمخّض  الذي  والدين  وثقايف،  واجتماعي  تاريخي 
دين مرّكب ومستعار من اديان شتى. أما الرسول، صىل الله 
عليه وسلم، فتنظر إليه هذه الدراسات بوصفه واضع القرآن، 
اعتماداً عىل مصادر متضاربة، لهذا يحتوي القرآن، يف ضوء 
الدراسات  النظرة، عىل تناقضات عديدة. بل إن بعض  هذه 
اإلسترشاقية التي كتبت يف الغرب يف الربع األخري من القرن 
عرب  الحايل  شكله  اتخذ  قد  القرآن  أّن  إىل  ذهبت  العرشين. 

تطورات وتعديالت تمت يف القرنني األول والثاني للهجرة.
يقع كتاب » محمد والقرآن« يف أحد عرش فصالً إضافة إىل 

مدخل وملحق.
يكتسب مدخل هذا الكتاب الذي يقع يف 30 صفحة أهمية 
البؤر  وهي:  فيه  بارت  يعرضها  التي  العنارص  ألن  خاصة 
السكانية اليهودية، التبشري املسيحي، آلهة العرب وطقوسهم 
وسحرهم وكهانتهم وتركيب قبائلهم االجتماعي، تؤكد ما سبق 
اإلشارة إليه. فهذه العنارص هي التي شكلت اإلسالم وأسهمت 

يف » صناعة« الرسول والرسالة. لذا لم يكن من املستغرب أن 
العربي،  النبي  لكتابه عن  الفرعي  العنوان  بارت يف  يتحدث 
أو قومياً يف أحسن  ألنه يريد أن يمنح اإلسالم طابعاً محلياً 
األحوال. وهذا ما يتضح يف حديثه عن الوحدانية يف اإلسالم 
التي تّطورت، فقد بدأ القرآن بالحديث عن »رّب هذا البيت« 
قريش/3 ، ثم »رب هذه البلدة« النمل/31، و»رب العاملني« 
كما ورد يف آيات كثرية، ثم إن هذه الوحدانية اإلسالمية هي 
نظرية، يشوبها الكثري من »الرشك« يف املمارسة، كما يف حديثه 
عن »الغرانيق«التي سيتخذها، فيما بعد، سلمان رشدي نقطة 

انطالق يف آياته الشيطانية. 
تجيء فصول » محمد والقرآن« عىل النحو التايل:

املرحلة األوىل من حياة »الرسول« 1 .
تجربة النبوة 2 .

وعي محمد الرسويل 3 .

محتوى بواكري البعثة 4 .
اإليمان بالله الخالق القدير 5 .

بدايات التاريخ املقدس 6 .
رشك أهل املكة 7 .

الخالف مع اليهود 8 .
الحرب عىل املكيني. 9 .

سنوات االكتمال 10 .
شخصية الرسول 11 .

نبوة  يتأمل  بارت  أن  الكتاب  هذا  لفصول  املتأمل  يجد 
الرسول، صىل الله عليه وسلم، من منظور ظاهراتي تماماً، 
ثم  من  وتطورها  الظاهرة  تلك  عنارص  بتحليل  يقوم  وهو 
وصوالً إىل نهاياتها. فعىل مستوى النبوة يرى بارت أن هذه 
إىل  وانتقلت  العزلة،  والتأمل وحب  بالخلوات  بدأت  الظاهرة 
الرؤى، ويجيء تحليله للسور القرآنية األوىل وبخاصة املكية 
منها، عىل أنها لون من السجع عىل مستوى البناء، والعرافة أو 
الكهانة عىل مستوى الرؤيا. ليخلص إىل القول »ويمكن للمرء 
أن يرى من زاوية أخرى أن محمداً يف بدايات دعوته العلنية، 
لم يكن يعرف شيئاً عن النبوة. فمعرفته بأنبياء العهد القديم 
جاءت متأخرة، وضعيفة تماماً. لهذا لم يكونوا حارضين يف 

تجارب نبوته بوصفهم نماذج قادرين عىل إضاءة تجربته«.
وتسري بقية الفصول لرتسم أبعاد هذه الظاهرة، مازجة 
بني حياة الرسول، عليه السالم، وسور القرآن الكريم، ففي 
التاريخ املقدس يتحدث بارت عن األديان السماوية  بدايات 
استوىل  التي  القديم  العهد  قصص  يسميه  ما  وعن  املبكرة 
عليها القرآن الكريم، ليتحدث بعدها عن عالقة الرسول بيهود 
املدينة، التي تأخذ طابعاً متشابهاً يف الكتابات اإلسترشاقية 
ما  إىل  الجزيرة واإلشارة  الدفاع عن مواقف يهود  يقوم عىل 

لحق بهم من ظلٍم وعسف.
ويخلص بارت وهو يرسم صورة الرسول، صىل الله عليه 
إىل  الثيوقراطي  والحكم  والنساء  الحرب  زوايا:  من  وسلم، 

القول:
» إن علينا نحن املؤرخني، قبل كل يشء، أن ال نقع يف الخطأ 
فنقيس شخصية النبي العربي عىل نموذج املسيح الذي نثق 
به وبصحته، والذي قال: إن مملكته ليست عىل هذه األرض. 
فقد عاش محمد يف سياق اجتماعي ال يجد فيه الفرد نفسه إال 

يف إطار جماعي شامل«.
ولعل هذا املوقف .. يوضح مأزق الدراسات اإلسترشاقية 
اثباته  إيديولوجي ساعية إىل  التي تنطلق من موقف  تماماً، 
والربهنة عىل صحته واإليديولوجيا، كما هو معروف، نقيض 
الشائكة أن يتسم  الذي يفرتض يف مثل هذه املسائل  العلم، 
بالحياد واملوضوعية واالبتعاد عن املزج بني الذات واملوضوع.

محمد والقرآن. تاريخ النبي العربي وبعثته

امل�ؤلف : رودي بارت  - عدد ال�صفحات : 176�ص  - تاريخ الن�رش :  1976 
 Rudi Paret. Mohammed und der Koran. Geschichte und verkuendigung des  : الت�ثيق الأجنبي

arabischen Propheten. Verlag. W. kohlhammer 4.  Auflage: 1976
اللغة: الأملانية

مؤلف هذا الكتاب هو الباحث واملسترشق األملاني ڤرينر 
جامعة  من  1965م  عام  الدكتوراه  عىل  حصل  الذي  إنده 
هامبورغ، وواصل بحوثه يف عالم الدراسات اإلسالمية، وظلت 
الفرق اإلسالمية املتعددة، عىل امتداد أقطار العالم اإلسالمي 
محور دراساته. وظل إنده أستاذاً للتاريخ اإلسالمي يف جامعة 

فرايبورغ حتى عام 2002م.
املؤلفات  كّل  أّن  تؤمن  رؤية  عن  الكتاب  هذا  يصدر 
التاريخية ماهي إال مرآة تنعكس عليها السياقات االجتماعية 
والثقافية للعرص الذي كتبت فيه. وهذا الكتاب يقوم عىل رؤية 
تربط بني املايض والحارض، وترى املايض يف الحارض، وتسعى 
إىل تبيان الجدل التاريخي حول حقبة تاريخية بعينها هي 
إثارة  اإلسالمية  العصور  أكثر  من  الذي ظّل  األموي  العرص 

للجدل.
من  300صفحة  قرابة  يف  يقع  الذي  السفر  هذا  ينقسم 
القطع الكبري إىل مقدمة وسبعة فصول تعالج يف مجموعها 
املعارصين  العرب  والباحثني  واملفكرين  املؤرخني  قراءات 

للدولة األموية وتاريخها.
إن اختيار إنده يعود إىل مجموعة أسباب؛ فقد كانت تلك 
عثمان  أبي  تعبري  حّد  عىل  أعرابية  عربية  أو  عربية  الدولة 
من  العديد  تحقق  أن  واستطاعت  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو 
وأن  الفتوح  بحركة  تنهض  وأن  العسكرية،  االنتصارات 
تؤسس بالتايل دولة مرتامية األطراف. وباملقابل فإّن تاريخ 
للتشويه  املؤرخني  من  كثري  يرى  كما  تعرض،  الدولة  هذه 

والتغيري ألسباب شتى.
 وهذان العامالن عىل اختالف مابينهما، يتصالن بحركة 
العرص الحديث؛ فحلم الدولة الكربى الواحدة القوية القادرة 
عىل مواجهة التحديات، يشكل نقطة التقاء بني تيارات الفكر 
العربي الحديث عىل اختالفها وتعرض تاريخ الدولة األموية 
اإلسالمي،  التاريخ  تدوين  عن  الحديث  باب  فتح  للتشويه، 

ورشوط الكتابة التاريخية ومشكالتها.
يجيء الفصل األول يف كتاب إنده تحت عنوان: األمويون 
املؤلف  ينافش  الفصل  هذا  ويف  العربية،  واألمة  واإلسالم 

مسألتني هما:
أ. صورة األمويني يف املصادر اإلسالمية السنّية.

ب. عوامل تحول تلك الصورة: القومية والعلمانية.
تجري يف هذا الفصل مناقشة التاريخ األموي والظروف 
التي تمت فيها تدوين أخباره؛ فقد شهد هذا العرص العديد 
من الحركات التي ناصبت بني أمية العداء كالشيعة والخوارج 
والزبرييني والحركات الشعوبية االمر الذي رسم صورة مظلمة 

للحكم األموي، لكن املؤلف يرى أن ظهور الحركات القومية 
العروبية املنزع، جعل الباحثني يعيدون اكتشاف هذا املنحى 
يف الخالفة األموية، كما أن النزعة العلمانية التي تبدت عىل 
نحو يأخذ طابعاً ليربالياً يف كتابات بعض الباحثني العرب، 

أخذ يعيد االعتبار للحكم األموي وإنجازاته.
يعنون إنده الفصل الثاني: االمويون بوصفهم موضوعة 
للسجال يف القرن العرشين، وفيه يتوقف عند أبرز السجاالت 

التي اتخذت من الحقبة األموية منطلقاً لحواراتها. 
والسجاالت املشار إليها تؤرش عىل تحوالت الفكر العربي 

الحديث، وبالتايل صورة الدولة االموية، وكيفية التأريخ لها.
يتوقف إنده يف هذا الفصل عند السجاالت التالية:

التاريخي  والروائي  العظم  رفيق  املؤرخ  بني  السجال   .1
واملؤرخ جورجي زيدان )1905(. 

النعماني والشيخ محمد رشيد  الحاد بني شبيل  الحوار   .2
رضا)1912(

بني  املعارصة  التاريخية  الكتابة  وظيفة  حول  الخالف   .3
رفيق العظم وطه حسني )1923(.

4. الشيخ طاهر الجزائري وأتباعه.

5. محمد كرد عيل يف مواجهة املدرسة الحنبلية الجديدة.
6. املؤرخ محمد الخرضي بوصفه أحد تالميذ محمد عبده.

7. كتابات األب المانس .
8. كتابات املؤرخ بنديل الجوزي املاركسية النزعة.

9. الدفاع السلفي عن الدولة األموية يف كتابات محب الدين 
الخطيب.

10. فلسطني تحت الحكم األموي. موضوعة العرص.
يتوقف إنده عند هذه السجاالت مبيناً دوافعها وتجلياتها، 
وموضحاً ماتركته من آثار عىل الكتابة التاريخية املعارصة يف 

العالم العربي الحديث وعىل صورة بني أمية بشكل عام.
ومن الواضح أن قارئ هذه السجاالت يكتشف أن التاريخ 
األموي كان نقطة انطالق ملناقشة قضايا الحرية واالستقالل 
الثقافية  والنهضة  اإلجتماعية  والعدالة  الدستوري  والنظام 
العرب  املؤرخني  أن  كذلك  الطبيعي  ومن  القومية.  والوحدة 
ذلك  يف  بارزة  شخصيات  دور  يف  النظر  أعادوا  املعارصين 

العرص كعبد الله بن سبأ والحجاج بن يوسف وغريهم.
يميض إنده قدماً ليناقش يف الفصلني الثالث والرابع مواقف 
الكتّاب الشيعة من الدولة األموية، فيتوقف عند ماكتبه أنيس 
زكريا النصويل)1902- 1957( عن هذا التاريخ، وما أثاره 
من سجاالت حادة وردود كثرية، ويتوقف أيضاً عند كتاب عبد 
الرازق الحسني) - 1964(، وعنوانه عروبة العراق. »نظرة 
مجموعة  اآلخرة  هو  أثار  الذي  السيايس«،  العراق  تاريخ  يف 
التأريخ  يف  الكتاب  ملنهجية  والرافضة  الغاضبة  الردود  من 

وللتعاطف غري املسوغ مع الدولة األموية.
العرص  ذلك  أبرز شخصيات  عند  ذلك  بعد  إنده  يتوقف 
وقضاياه؛ فيتحدث عن الفتنة ومقتل الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان، ريض الله عنه، ويناقش مصطلح الشعوبية واختالف 

املعارصين حوله.
إن تحليالت هذا الكتاب تتصل بمسألة الوعي التاريخي 
والكتابة التاريخية وأهميته تتجىل يف القدرة عىل الربط بني 
القديم  بني  تجمع  ومصادره  والحارض،  املايض  التاريخ 
السجاالت  بهذه  دقيقة  معرفة  للقارئ  وتقدم  والحديث، 
ومرجعياتها وكيفية تتبع الباحثني للتاريخ وإعادة تفسريه يف 

ضوء اللحظة الراهنة.

األمة العربية والتاريخ اإلسالمي: األمويون في قناعات
 الكتاب العرب في القرن العشرين

املؤلف : ڤرينر إنده -  عدد الصفحات : 309ص - تاريخ النرش : 1977 
 Werner Ende. Arabicshe Nation und islamische. Geschichte: Die umayyaden im urteil  :التوثيق األجنبي

arabischer Autoren des 20 Jahrhunderts. Beiruter Texten und Studien – Wiesbaden: 1977

اللغة: األملانية
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ڤرينر شموكر  هو مسترشق أملاني له العديد من الدراسات 
والبحوث املتعلقة بمشكالت وظواهر اجتماعية وثقافية ودينية 
يف التاريخ اإلسالمي مثل: األزمة والتدين عند دروز لبنان 1979، 

ودراسات عن أيديولوجيا البعث، 1973.
يتوقف شموكر عند حركة الفتوح اإلسالمية التي بدأت يف 
العرص النبوي، وانطلقت يف عرص الخلفاء الراشدين، وتوسعت 
فارس  وبالد  الشام  وبالد  العراق  لتشمل  أمية؛  بني  عرص  يف 
يتوقف عند مسألة  ال  لكن شموكر  واألندلس،  إفريقيا  وشمال 
التاريخية، بل يتوقف عندها من زاوية  الزاوية  الفتوحات من 
املصطلحات ذات الصبغة القانونية والرشعية التي رافقت تلك 

الفتوحات وتطورت بتطورها.
يتحدث شموكر يف مقدمة كتابه أن الكتابة التاريخية العربية 
ظلّت تميز، وهي تؤرخ لحركة الفتوحات العربية اإلسالمية، بني 
ما جاء صلحاً أو عنوة من هذه الفتوحات، لكن هذا التمييز ظل 
أكثر وضوحاً يف كتب الخراج التي وضحت الفروقات عىل نحو 

منهجي.
يقسم شموكر كتابه الواقع يف 220 صفحة إىل أربعة أجزاء، 
املسألة من  دقيق حول هذه  لبناء تصور  تسعى يف مجموعها 
خالل عرض متتبع لهذه املصطلحات املوزعة عىل كتب التاريخ 
والخراج واألدب والفقه والرتاجم، وتحليل لطبيعتها ومدلوالتها 

اللغوية واملفهومية.
الجاهلية  املفاهيم  دراسته:  من  األول  الجزء  سمى شموكر 
التي احتفظ اإلسالم بها، ومفهوم اإلسالم عنها، ويف هذا الجزء 
يتوقف شموكر عند عدد من املصطلحات التي استخدمها عرب 
بينهم، مثل:  أيامهم وحروبهم وغزواتهم فيما  الجاهلية إلنهاء 
الحلف والجوار والصلح والعقد وامليثاق واملوادعة واالمان. ويبني 
شموكر بعد استعراضه لها، إن إقرار اإلسالم لهذه املصطلحات 
ورضاه عنها واستخدامه لها عىل النحو الذي يتناسب مع رؤيته 
لم  بذلك  اإلسالم  ألن  والذكاء  الحكمة  من  لون  هو  العقائدية، 
يمارس لوناً من القطيعة املعرفية مع هذا املوروث، مثلما فعل 

فيما يتعلق بالعبادات والشعائر األخرى.
يستعرض شموكر يف الجزء الثاني من دراسته الذي يسميه: 
مغازي  النبوي«.  العهد  يف  التسليم  ورشوط  وامللكية  »العقود 
الرسول، صىل الله عليه وسلم، ابتداًء من غزوة األبواء التي وقعت 
بعد أحد عرش شهراً من الهجرة، ووادع فيها الرسول الكريم، 
صىل الله عليه وسلم، بني ضمرة من كنانة )عىل أال يكثروا عليه 
لكن  الغزوات،  من  عدداً  بعدها  ليتتبع  أحدا(؛  عليه  يغريوا  وال 

يف  جمعت  أنها  ويبني  خيرب،  غزوة  عىل  الحديث  يطيل  املؤلف 
نظر بعض كتاب السرية النبوية واملؤرخني بني الصلح والعنوة؛ 
ليتحدث عن فدك وما حصل فيها من صلح مع اليهود؛ لينتقل 

إىل صلح دومة الجندل.
يحلل شموكر املصطلحات الخاصة بهذه الغزوات، من زوايا 
لغوية ومصطلحية، ويوضح الفروقات بينها، ويتوقف عند أجزاء 
من عبارات تلك املواثيق؛ ليخلص إىل أّن أسلمة تلك املصطلحات 
بقيت تجري عىل قدم وساق. لكن حديث شموكر عن املغازي 
وما تولد عنها من عالقات وما ترتب عليها من عالقات جديدة، 
طابعاً  تحليالته  يف  يأخذ  ظّل  والغنائم،  لألرايض  وتوزيع 

براغماتياً، ويضفي طابع الذرائعية عىل التاريخ اإلسالمي.
يتوقف شموكر يف القسم الثالث من كتابه عند »جذور نظرية 
الصلح – العنوة وتطوراتها« من خالل ثالث جزئيات تحتوي 
الذي  املكثف  التاريخي  املدخل  فبعد  كثرية؛  فرعية  نقاط  عىل 
يستعرض شموكر فيه األبعاد التاريخية للفتوحات بعد العرص 
التاريخي، ويفتتح حديثه  االتصال  نقاط  النبوي، يتحدث عن 
بخرب وجده عند خليفة بن الخياط يقول: إن زياد بن أبيه جاهد 
يبدأ شموكر  بعدها  يوفق.  فلم  والعنوة؛  الصلح  بني  يميز  كي 
حديثه عن أنواع االرايض التي عرفها املسلمون وكيفية توزيعها 
يف ضوء مسألة الصلح – العنوة؛ فيتحدث عن أرض السواد يف 

التعامل  كيفية  ويف  حكمها  يف  الصحابة  اختلف  التي  العراق، 
معها، وقد رفض الخليفة الثاني، عمر بن الخطاب تقسيم أرض 
السواد وتركها وقفاً تجري غلتها عىل املسلمني إىل أن يرث الله 
التي  الصوايف  أرض  عن  يتحدث  مثلما   « عليها.  ومن  األرض 
كانت للملوك والحكام واألمراء من غري املسلمني الذين تركوها 
والتحقوا بدار الحرب، وحكمها حكم أرض السواد؛ فهي ملكية 
عامة للمسلمني ال يجوز تقسيمها، كما يتحدث عن االقطاع وهو 
ما تقطعه الدولة ألفراد من أراض؛ لتغطية نفقاتهم، واليملك من 
تسلمها إال حق استثمارها فال يبيعها وال يكريها وال تورث عنه.

نظرية  عن  شموكر  يتحدث  الكتاب  من  الرابع  الجزء  يف 
الصلح – العنوة بوصفها ابتكاراً إسالمياً، ومن الحق أن يقال إن 
املذاهب اإلسالمية وقفت وقفات مطولة عند هذا األمر فرقت فيه 
بني األرض املوات، واألرض التي أسلم أهلها عليها، أو صالحوا 
ويجد  العنوة.  أرض  وبني  غريهم  فأحياها  عطلوها؛  أو  عليها 
الدارس لكتب الفقه تأمالت دقيقة لهذه املسألة، ففي حني كان 
اإلمام مالك صارماً يف هذه املسألة، حيث يرى عدم جواز قسمتها 
بني الغانمني، كان أبو حنيفة يرى أّن اإلمام مخري بني الوقف 
والقسمة وإن كان تلميذه أبو يوسف يرى أن عمر بن الخطاب، 
ريض الله عنه، كان عىل صواب فيما فعله، وأن ذلك كان توفيقاً 
من الله عز وجل. وأما أصحاب املذهب الشافعي فإنهم يرون 
أن أرض العنوة ال توقف بل يجب قسمتها، أما أصحاب املذهب 
الحنبيل فبعضهم يميل إىل مذهب املالكية،وبعضهم يذهب مذهب 
األحناف. أما اإلمامية الجعفرية فرتى أن األرض املفتوحة عنوة 

هي وقف لجميع املسلمني.
ويخلص شموكر يف خاتمة املطاف إىل تبني رأي املسترشق 
األملاني املعروف: يوسف شاخت، وهو من أشهر داريس املذاهب 
يكشف  املسألة  هذه  أبعاد  تأمل  أن  إىل  الغرب،  يف  اإلسالمية 
بوضوح أن جذور الرشيعة واالستنباط نشأت يف العراق، وليس 

يف املدينة املنورة التي ظلت حاضنة للسنة النبوية.
مصادر  بني  تجمع  جيل،  هو  كما  شموكر،  مصادر  إن 
التاريخ  واملغازي، ومصادر  النبوية،  والسرية  النبوي،  الحديث 
اإلسالمي والرتاجم وكتب الخراج واملعاجم. إضافة إىل دراسات 
املسترشقني السابقة. وبرصف النظر عن املنظور الذي يتأمل فيه 
شموكر تطور هذه املسألة؛ فإن من الواضح أن الدراسة تتميز 
بقدر عاٍل من الدقة والتتبع الدقيق. ومساءلة املصادر الرتاثية، 
ومحاكمتها، ولعل تتبعه لهذه األمور يؤكد وعيه التاريخي، يف 
التحوالت الكربى التي طرأت عىل وعي املؤرخني العرب القدماء، 
التي وضع اإلسالم  األمة  إىل فكرة  الوعي وانتقاله  وتحول هذا 
-يف  القيمة  الدراسة  هذه  تفتقده  ما  لكن  ومالمحها،  أبعادها 
الزاوية  من  لإلسالم  تصور  تشكيل  عن  عجزها  هو  نظري- 
الفردية االجتماعية واالقتصادية، ورغبته يف بناء دولة ومجتمع، 
يعتمد عىل رؤى فكرية وترشيعية تنظم جوانب الحياة املختلفة.

دراسة بعض الجوانب القانونية المهمة المتعلقة باألرض،
 والمترتبة على حركة الفتوح اإلسالمية 

امل�ؤلف: ڤرينر �صم�كر - عدد ال�صفحات: 220 �ص - تاريخ الن�رش: 1972
 Werner schmucker. Untersuchungen Zu einigen wichtigen boden الأجنبي:    الت�ثيق 

rechtlichen konsequenzen der islamischen Eroberungsbewegung
اللغة:  الأملانية

صاحب هذه الدراسة هو الباحث واملسترشق األملاني ألربشت 
الدكتوراه من  الذي حصل عىل درجة   )1999 نوت)1937- 
جامعة بون عام 1966، وظل يعمل أستاذاً للتاريخ اإلسالمي 

يف جامعة هامبورغ حتى وفاته.
أللربشت نوت دراسات تاريخية كثرية، وقد شّكل مفهوم 
الجهاد يف اإلسالم محور دراساته، لكن هذه الدراسة تعد من 
املسترشقني  الجديدة من  األجيال  بدأت  التي  الدراسات  أوائل 
توجهها لألجيال السابقة بخصوص مسألة الكتابة التاريخية 
الالهوتي  ابن  هو  نوت  وألربشت  املصادر.  مع  والتعامل 
الربوتستانتي املعروف مارتن نوت)1902- 1968( الذي ظلت 
دراساته تدور حول العهد القديم وأسفاره املتعددة.ومن الجدير 
بالذكر أن هذه الدراسة ترجمت إىل اإلنجليزية عام 1994م، 

نظراً ألهميتها يف مسألة الكتابة التاريخية ورشائطها.
روت  التي  التاريخية  املصادر  عند  الدراسة  هذه  تتوقف 
أخبار صدر اإلسالم سواء أكانت هذه الكتب تاريخية أم فقهية، 
فهو يشري، مثالً، إىل البالذري، صاحب أنساب األرشاف، وأبي 
عبيد القاسمي بن سالم صاحب كتاب األموال، ويحيى بن آدم 
وغريهم  مؤلفاته  يف  الحموي  وياقوت  الخراج  كتاب  صاحب 
من اإلخباريني والرواة. ويتوقف عند أخبار صدر اإلسالم يف 
الكتب ويسعى إىل تحليل تلك األخبار شكالً وموضوعاً  هذه 
ونماذج. ويجيء توقف نوت عند هذه الحقبة الواقعة بني وفاة 
النبي، عليه السالم، ومقتل الخليقة الراشدي الرابع، عيل بن 
أبي طالب، ريض الله عنه، ألن هذه الحقبة، كما يرى، كانت 
مملوءة باألحداث املعقدة واملتشعبة، االمر الذي يستدعي تأمالً 

يف مصادرها وتفكيك بنيتها وخصائصها.
يتحدث نوت عن جهود املسترشقني يف هذا املجال، أي مجال 

التحليل التاريخي للمصادر، ويقسمها إىل مجموعتني:
مجموعة يمثلها فرانتس روزنتال و Abbot أّبوت )املختص 
بأوراق الربدى( وفؤاد سيزكني، صاحب »تاريخ املخطوطات 
العربية« وفئة أخرى يمثلها ڤيلهاوزون ومينديكوف وغريهم. 
ويرى نوت أّن هذه الدراسات عىل مابينها من اختالف يف تناولها 
للتاريخ اإلسالمي املبكر، ظلت تتبع الروايات أكثر من اهتمامها 

بعملية تحليل بواعث هذه الروايات ومنطلقاتها.
لعلم  تؤرخ  التي  الدراسات  إىل  إذن  الدراسة  هذه  تنتمي 
التاريخ عند العرب، لكنها تحاول ذلك من خالل منهجية دقيقة 

تهتم بشكل الرواية التاريخية ومضمونها.
القسم  يختص  كبريين:  قسمني  إىل  نوت  كتاب  ينقسم 
األول باملوضوعات حيث يتوقف نوت عند اثني عرش موضوعاً، 
يقوم بتحديدها ويتتبع ورودها يف املصادر، وما طرأ عليها من 

تحوالت عىل مستوى املفهوم.
واملوضوعات التي يختارها هي:

األنساب،  الخلفاء،  سرية  اإلدارة،  الفتنة،  الفتوح،  الردة، 
كتب  الهجري،  )التاريخ  الكرونولوجي  الرتتيب  العجم، 
الخلفاء(،  حكم  لسنوات  طبقا  األحداث  ترتيب  الحوليات، 

الرشيعة، واإلدارة، العالقة بني املركز والواليات.
أما الجزء الثاني فيناقش مسألة األشكال من خالل ثالث 

جزئيات هي:
1. االشكال األدبية.   2. الفئات    3. النماذج.

يف القسم األول يتوقف نوت عند األشكال األدبية التي تعطي 
للمؤرخ مادة تاريخية، كالوثيقة والرسالة والخطبة والقائمة 
عىل  املؤرخ  قدرة  مدى  الفصل  هذا  يف  يناقش  وهو  واألوائل. 

االعتماد عىل هذه األشكال يف الكتابة التاريخية. 
ومن الواضح أن نوت، وغريه من الدارسني لهذه املصادر، 
يرون أن ثمة تحوالً نوعياً يف مسألة الوعي بالتاريخ قد تبلورت 
املستوى  من  التاريخية  الكتابة  ونقلت  اإلسالم،  ظهور  بعد 

األسطوري إىل مستوى واقعي.
يف الجزء الخاص بالفئات يتوقف نوت عند خمس فئات، 

بأسماء  مرتبط  وبعضها  األعالم،  بأسماء  مرتبط  بعضها 
املعارك، وبعضها مرتبط بالدعوة إىل اإلسالم وبعضها مرتبط 
بالدعوة إىل تمجيد تلك الحقبة، وبعضها يصعب أن ينتمي إىل 

فئة محددة.
أشكال  إىل  رّدها  يصعب  جزئيات  فتحتوي  النماذج  أما 
مثل  الرؤى  من  عدداً  تحوي  لكنها  بعينها؛  فئات  أو  محددة 
تمجيد املايض أو العالقة السببية بني الحوادث أو الرغبة يف 

التنظيم للروايات املتضاربة.
إن هذا الكتاب من الدراسات النقدية التي تسعى لتفكيك 
آليات الكتابة التاريخية، من خالل الوقوف عىل الرواية الشفوية، 
ألنها مصدر مهم يف كتابة التاريخ. لكن الكتاب لم يهتم بالتطور 
التاريخي للكتابة، ولم يسَع إىل وضع هذه املسائل ضمن سياق 
تاريخي، يبني تحوالت الكتابة التاريخية وبخاصة كتب املغازي 
البعد  من  التاليف  من  النمط  هذا  وتحرر  النبوية،  والسرية 
قبل اإلسالم وبخاصة يف جنوب  األسطوري الذي كان سائداً 
األشكال  تلك  يفكك  وهو  نوت  قراءة  لكن  العربية،  الجزيرة 
واملوضوعات ظلّت تلتزم املنهج التحلييل والحياد املطلق. وهي 

قراءة تنبئ عن صلة عميقة بتلك املصادر وقدرة عىل قراءتها.

دراسات نقدية للمصادر بخصوص الموضوعات واألشكال 
واالتجاهات  في الروايات التاريخية الخاصة بصدر اإلسالم

املؤلف: ألربشت نوت - تاريخ النرش: 1973 
 Quellenkritische Studien zu Themen، Formen und Tendenzen Fruehislamischer  :التوثيق األجنبي

Geschichts- ueberlieferung. Teil I. Themen und formen Bonn. Bonner Orientalische Studien. Band 25- 1973
اللغة:  األملانية
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هذا  يف  ماير  هارد  إبري  هانز  األملاني  املؤرخ  يتوقف 
الكتاب، الذي يقع يف 300 صفحة من القطع املتوسط، عند 
أكثر املراحل خطورة وإشكالية يف تاريخ العالقة بني الغرب 
املسيحي والرشق العربي اإلسالمي، وهي املرحلة التي عرفت 
املؤرخني  وعند  الفرنجة،  حروب  باسم  اإلسالم  مؤرخي  عند 
املؤرخ  استخدم  وقد  الصليبية،  الحروب  باسم  األوروبيني 
الفرنيس لويس ممبور: مصطلح croisade عام 1675م هذا 
املصطلح الذي يعني حامل الصليب أو املتّشح به واستخدمه 
 –  1729( لسنج  أفراييم  غوتهولد  األملاني  والناقد  الكاتب 
1781( الذي كان منشغالً بالعالقة بني األديان الثالثة وكتب 
مرسحية شهرية تعكس أبعاد هذه العالقة عرفت باسم »ناتان 

الحكيم« نرشت عام 1779م.
تعد كتابه املؤرخ االملاني إبريهارد ماير عن تاريخ الحروب 
الصليبية، إضافة نوعية للكتابة التاريخية يف هذا الحقل املعقد، 
وعىل الرغم من صدور كتابه عام 1965م، إال أن طبعات هذا 

الكتاب ماتزال تتواىل حتى عام 2005م.
يتكون هذا الكتاب من األقسام التالية:

. حوض البحر األبيض املتوسط حوايل 1095	 
	 نشوء الحمالت الصليبية.

.) الحملة الصليبية األوىل ) 1096- 1099	 
.) اإلمارات واملمالك الصليبية ) 1099 – 1146	 

.) الحملة الصيبية الثانية ) 1145 – 1149	 
.) اإلمارات واملمالك الصليبية ) 1149- 1187	 

.) الحملة الصليبية الثالثة ) 1187- 1192	 
	 التطورات الداخلية لإلمارات واملمالك الصليبية يف القرنني 

الثاني عرشوالثالث عرش.
واليونان   )  	1204  – 1198م   ( الرابعة  الصليبية  الحملة 

اإلفرنجية ) 1204- 1311(.
والحملة    	1212 من  باألطفال  الخاصة  الصليبية  الحملة 

الصليبية ضد دمياط.
الثاني  فريدريش  القيرص  قادها  التي  الصليبية  	 الحملة 

1228- 1229م.
واإلمارات  واملمالك  م   	1489 عام  حتى  قربص  مملكة 

الصليبية من 1192- 1244م.
 –   	1248 املقدس)  للودفيج  األوىل  الصليبية  الحملة 

1254م( واقتحام املغول يف الرشق األدنى.
م. اإلمارات واملمالك الصليبية من 1254م – 1291	 

	  النتائج واآلفاق
أما الفصول الالحقة فتحوي: املصادر واملراجع والهوامش 

والجداول والخرائط وفهارس األعالم.
يوضح إيربهارد باختصار، يف الفصل األول من هذا الكتاب 
املنطقة  هذه  يف  نشأت  التي  للعالقات  التاريخية  السياقات 
االسرتاتيجية بني اإلسالم واملسيحية، مشرياً إىل الذرائع الدينية 
فعىل  الحمالت،  هذه  حركت  التي  واالقتصادية  واالجتماعية 
املستوى الديني يشري إيربهارد إىل الصعوبات التي بدأ الحجاج 
عرش  الحادي  القرن  منتصف  بعد  يجابهونها  املسيحيون 
 _ )996م  الحاكم  الفاطمي  الخليفة  محاوالت  وإىل  للميالد، 
1021م( لهدم كنيسة القيامة. إضافة إىل األوضاع االجتماعية 
عن  يفتشون  النبالء  جعلت  التي  اآلونة  تلك  يف  واالقتصادية 
موارد  عن  يفتشون  الناس  عامة  وجعلت  جديدة،  اقطاعات 
رزق جديدة، فضالً عن تشجيع البابوية لهذه التحركات التي 
تقوي نفوذها، وقد تؤدي إىل إعادة توحيد الكنيسة املسيحية 

تحت سيطرتها.
يتتبع إيربهارد بدقة تاريخ هذه الحمالت ونتائجها، فيشري 
إىل الحملة األوىل واحتاللها لبيت املقدس عام 1099م وقيام 

مملكة القدس الالتينية، إضافة إىل الرُها، وأنطاكية وطرابلس 
الشام.

الرها  مملكة  سقوط  بعد  جاءت  فقد  الثانية  الحملة  أما 
ملوك  فيها  وشارك  الثالث،  ايجونيوس  البابا  إليها  دعا  وقد 
أوروبا وهما لويس السابع ملك فرنسا، وكونراد الثاني ملك 
أملانيا. وقد كانت هذه الحملة فاشلة تماماً، لم تنجح يف تحقيق 
جاءت  وقد  السالجقة.  جيوش  لها  تصدت  بعدما  نتائجها. 
الحملة الثالثة رد فعل عىل تلك الهزيمة التي منيت بها الحملة 
الثالثة. واشرتك فيها كبار اإلقطاعيني والنبالء والفرسان، وقاد 
الحملة امللك فيليب اوغست الثاني، ملك فرنسا، وامللك ريتشارد 
ملك إنجلرتا الذي عرف الحقاً باسم قلب األسد، وملك الجرمان 
فريدريش األول بربروسا الذي غرق يف نهر الالمس. نجحت 
هذه الحملة يف حصار عكا واقتحامها، وتولد عنها ما عرف 

بصلح الرملة بني صالح الدين وريتشارد قلب األسد.
لكنها  القدس،  احتالل  إىل  الرابعة  الحملة  هدفت  وقد 
املسيحية  البيزنطية وعاصمة  اإلمرباطورية  هاجمت عاصمة 

األرثوذوكسية وهي القسطنطينية واحتلتها.
يتوقف إيرب هارد بعد ذلك عند الحملة الصليبية الخاصة 
أملانيا  األطفال من  آالف  1212م  التي جيشت عام  باألطفال 
وفرنسا، آملة أن تتمكن من احتالل األرايض املقدسة والقدس 
من  األطفال  هؤالء  قلوب  عليه  تنطوي  ملا  نظراً  رأسها،  عىل 
براءة وصفاء. وكان من املفروض أن ينزل هؤالء األطفال عىل 
الشواطئ اإليطالية، لنقلهم إىل األرايض املقدسة، لكن القراصنة 
هاجموا هذه السفن يف الشواطئ اإلفريقية وقتل معظم األطفال 

وبيع الباقي يف سوق النخاسة.
بعدها يتوقف الكتاب عند حملة القيرص األملاني فريدريش 
الثاني التي أدت إىل صلح مع امللك الكامل، تنازل بموجبه عن 
كما  التاسع  لويس  أو  املقدس  لودفيج  ليتحدث عن  القدس، 
تسميه املصادر الفرنسية الذي قاد الحملة الصليبية عىل مرص.

التي انتهت بهزيمته وجيشه يف املنصورة.
يتوقف املؤلف يف خاتمة الكتاب عند نتائج الحمالت، ويبني 
الصليبية  واإلمارات  املدن  سكان  يف  اإلسالمية  الثقافة  تأثري 
عىل املستويات العلمية واالجتماعية. وقد ظهر ذلك بوضوح 
الواضح  لكن  األخرى.  العلوم  عن  األزياء واألطعمة فضالً  يف 
أن هذه الحروب خلقت يف الذاكرة القومية لكل من املسلمني 
بيربس  والظاهر  الدين  كصالح  قوميني،  أبطاالً  والغربيني 
واألرشف خليل بن قالوون، مثلما خلقت شخصيات لها هذا 
الطابع يف الجانب املقابل، مثل لويس التاسع الذي اضفي عليه 

هالة من القداسة، وريتشارد قلب االسد وفريدريش يف أملانيا.
الحروب  لهذه  املختلفة  باألبعاد  املؤرخ  هذا  معرفة  إن 
والحمالت واضح تماماً، وهو يجيء مدعماً بتحليل تاريخي 

دقيق لتطورات تلك الحمالت ونتائجها.

تاريخ الحروب الصليبية

امل�ؤلف : هانز اإبريهارد ماير  - عدد ال�صفحات: 300 �ص - تاريخ الن�رش :   1965
 Hans Eberhard Mayer. Geschichte der kreuzzuege. W.Kohlhammer verlag. الت�ثيق الأجنبي:  

.Stuttgart: 1965
اللغة:  الأملانية

أن  يحسن  أمور،  عدة  من  أهميته  الكتاب  هذا  يستمد 
نتوقف يف بادئ األمر عند أمرين أساسيني منهما:

واألمريكي  األملاني  اإلسترشاق  تاريخ  يف  مؤلفه  أهمية 
وحضوره الفاعل فيهما، فغوستاف غرونباوم ) 1909 – 
1972( املولود يف فيينا واملتوىف يف لوس أنجلوس يف الواليات 
االضطهاد  من  خوفاً  بالده  ترك  والذي  األمريكية،  املتحدة 
النازي. نظراً ألصوله اليهودية، يشكل واحداً من املسترشقني 
الذين أسهموا يف الكتابة عن اإلسالم ديناً وحضارة باألملانية 
يف  الدين  هذا  صورة  تشكيل  يف  وأسهموا  باإلنجليزية  ثم 

املخيال الغربي عموماًً.
ثقافية  سلسلة  ضمن  األمر  بادئ  يف  الكتاب  هذا  نرش 
الذي حرره  الكتاب  يشبه  نحو  العام عىل  للقارئ  موجهة 
غرونباوم ونرش عن اإلسالم يف سلسلة مقروءة يف أملانيا تسمى 
فيها  غرونباوم  حرر  وقد  العاملي،  للتاريخ  فيرش  سلسلة 
كتاباً سماه »املمالك اإلسالمية بعد سقوط القسطنطينية« 
ولغوستاف غرونباوم دراسات عديدة تتناول األدب العربي 

والثقافة العربية بشكل عام.
حوايل  يف  الكالسيكي«  عرصه  يف  »اإلسالم  كتاب  يقع 
أن  كما سبق  والكتاب،  الصغري،  القطع  من  230 صفحة 
أشري كتاب تثقيفي للقارئ األملاني العام؛ لذا يزوده املؤلف 
بعدد من الخرائط تتوزع عىل بدايته ووسطه ونهايته، وهي 
خرائط تاريخية األبعاد، تبني ما طرأ عىل جغرافية العالم 
اإلسالمي من تحوالت، مثلما يزود كتابه بثبت تاريخي يبني 
أهم األحداث والوقائع يف التاريخ اإلسالمي وما قبل اإلسالم 
ابتداًء من دولة األنباط عام 106م وانتهاء بسقوط بغداد 

عىل أيدي املغول عام 1258 وتدمري هوالكو لها.
يسهل  دقيقة  سهلة،  بلغة  الكتاب  هذا  فصول  كتبت 
عىل غري املختصني بالدراسات العربية واإلسالمية إدراكها 
وفهم مراميها، وقد حرص غرونباوم أن يجمع يف كتابه بني 
العرض التاريخي الواسع امليلء باملعلومات والرؤى النقدية 
يحرص  الذي  الحياد  األحيان،  من  كثري  يف  تتجاوز،  التي 
املسترشق األكاديمي، عادة، عىل التحيل به وهو يعرض يف 

العادة ملثل هذه املسائل.
العناوين  التي تحمل  الفصول  الكتاب من  يتكون هذا 

التالية:
حقبة ما قبل اإلسالم. 1 .

محمد ) صىل الله عليه وسلم(. 2 .

القوة الخارجية والتمزق الداخيل. 3 .
األمويون. 4 .

العباسيون، املوروث اليوناني والصعود الفاريس. 5 .
املجتمع اإلسالمي والحركات االجتماعية – الدينية. 6 .

مرص يف ظالل الفاطميني والطولونيني. 7 .
آفاق اإلسالم: الفقه، الفلسفة، األدب. 8 .

تدهور الخالفة: الفاطميون، البويهيون، الغزنويون،  9 .
السالجقة.

الدول الالتينية. 10 .
تمزق العالم اإلسالمي: املرابطون يف الغرب. 11 .

االصالح الديني والقومية الرببرية: املوحدون. 12 .
الزهد والتصوف قبل انتهاء الخالفة. 13 .

يصعب يف هذا العرض املوجز أن نتوقف عند املسائل 
التي تحدث غرونباوم عنها يف هذا الكتاب التثقيفي نظراً 
اطالعه وقدرته عىل  الحديث عن سعة  كان  وإذا  لكثرتها، 

العالم  يف  الكربى  التاريخية  للتحوالت  املكثف  العرض 
اإلسالمي ليس موضع مناقشة؛ فإن من الرضوري أن ننبه 
وال  لإلسالم  أسطورية  صورة  يرسم  ال  غرونباوم  أن  إىل 
يقدمه، كما سيفعل عدد من الصحفيني واملراسلني اإلعالميني 
يف أملانيا مثالً، بوصفه ديناً للسيف والقتل والنار؛ لكنه يظل 
التي  اإلسترشاقية  التاريخانية  املدرسة  منطق  من  يقدمه 
ظلت أوروبية تماماً يف ثقافتها ووعيها ويف فهمها للتاريخ 

معنى ودوراً ووظيفة.
يستخدم غرونباوم، شأنه شأن الكثريين من املسترشقني 
من أبناء جيله مصطلح اإلسالم، ال ليشري إىل اإلسالم بوصفه 
تاريخ  يعني  بوصفه  بل  عقيدة ورشيعة فحسب،  ذا  ديناً 
املسلمني عىل امتداد زمني كبري وبهذا فإن غرونباوم يماهي 
أن  شأنه  من  وهو  وتاريخه،  اإلسالم  بني  وقصدية  بوعي 
التماهي،  بهذا  ومؤمناً  بهذا  مقتنعاً  العام  القارئ  يجعل 
نظرية  سماه  أن  سعيد،  الدوارد  سبق  فيما  يوقعه  ويكاد 
التخلف  مسألة  بان  االعتقاد  إىل  قاد  الذي  الثابتة  الطبائع 
مركوزة يف الجوهر الثابت للحضارة اإلسالمية، وأن إمكانية 

تطورها تكاد تدخل يف باب املستحيالت.
ولو توقفنا عند حركة الفتوحات اإلسالمية مثال لرأينا أن 
غرونباوم يحرص عىل إظهار العرب الفاتحني، وهو يرسم 
التي  الغازية  البدائية  القبائل  بمظهر  التاريخية،  أبعادها 
دمرت حضارات بيزنطية وساسانية يف املرشق، فالصورة 
عليه  محمد،  الرسول  لشخصية  غرونباوم  يرسمها  التي 
عن  الغرب  أنتجها  التي  املعرفة  من  جزءاً  تجيء  السالم، 
عىل  اإلسترشاقية  الدراسات  وكرستها  اإلسالمي،  الرشق 
نحو ال يتوقف. صحيح أن جيل غرونباوم، يختلف، مثالً، 
يف  قدما  اللذين  كرونه  وباتريشيا  كوك  مايكل  جيل  عن 
»الهاجرية« روايات مرسفة يف الخيال عن نشوء اإلسالم، بدا 
الرسول، عليه السالم، يف ضوئها شخصية أسطورية ألفها 
الهاجريون ) أبناء هاجر( ويغدو القرآن تعبرياً عن املخيال 
الجمعي للمسلمني؛ ليصل بهما البحث يف نهاية املطاف إىل 
الشك يف الوجود التاريخي لشخصية الرسول عليه السالم؛ 
ال يصل غرونباوم إىل هذا املستوى، وال يصل إىل ما كتبه 
االنثروبولوجيا عن اإلسالم؛  آفاق  القادمون من  الدارسون 
ألن غرونباوم يظل تلميذاً للمدرسة اإلسترشاقية االملانية، وما 
انطوت عليه من منهجية، لكنه ال يمانع يف القول وهو يتحدث 
عن الرسول ، صىل الله عليه وسلم، إنه لم يكن يتحدث من 
أجل الله سبحانه وتعاىل، وحده، بل كان يتكلم مع العرب 
ومن أجلهم؛ ألنه جاء بوصفه نبياً عربياً، مع أن غرونباوم 
يعي أن الكثريين من املفكرين واألدباء والباحثني يف الغرب، 
يتحدثون عن الرسول عليه السالم، بوصفه شخصية عاملية 

إنسانية بمقدار كونه شخصية عربية إسالمية.

اإلسالم في عصره الكالسيكي: 622- 1258م

امل�ؤلف: غ��صتاف اإدم�ند غرونباوم - عدد ال�صفحات : 230 �ص  - تاريخ الن�رش: 1966  
 G.E. von Grunebaum. Der Islam in seiner klassischen Epoche 622- 1258. الأجنبي:   الت�ثيق   

artemis verlag. Zuerich und Stuttgart: 1966
اللغة:  الأملانية
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العبايس  الخليفة  أقامه  الذي  املعهد  هو  الحكمة«  »بيت 

املأمون يف بغداد لنقل العلوم القديمة من مصادرها اليونانية 

والهندية والفارسية والرسيانية وتوىل ترجمتها إىل اللغة العربية. 

ولكنه هنا يتحول إىل استعارة كربى لتسمية الثقافة العربية 

التي كانت خزاناً كبرياً لرفد الثقافة الغربية بمصادر املعرفة 

القديمة يف جميع العلوم واملعارف من الفلسفة والرياضيات 

والطب والكيمياء والهندسة والحيل )أو امليكانيكا(. 

قد  كانت  األوىل،  الصليبية  الحروب  موجة  اندلعت  حني 

أشاعت عن العرب أنهم جماعة »من الهمج الربابرة البدائيني 

الجهلة، الذين ال يستطيعون حتى أن يعرفوا الوقت بدقة«. ليس 

لديهم قانون سوى أوامر ملوكهم املستبدين، ويستهدف الطب 

لديهم القتل ال العالج. يوضح الينز أنه إىل جوار هذه الصورة 

البشعة، كان هناك تفاعل إيجابي قدم صورة أخرى للعرب، 

بوصفهم علماء وفلكيني وأطباء وفالسفة من طراز فريد. فبدءاً 

من منتصف القرن الثامن امليالدي )أي الثاني الهجري( بدأ 

الخلفاء العباسيون يشجعون عىل إيجاد نهضة علمية، أسهم 

مع  أوجها  وبلغت  الرشيد،  وهارون  العبايس  املنصور  فيها 

تأسيس املأمون لبيت الحكمة يف بغداد. 

ويف هذا املعهد العلمي انكبت أجيال من الرتاجمة واملثقفني 

عىل االعتناء بعلوم العرص يف محاولة الستمالكها والتفاعل معها، 

وليس فقط لنقلها. وخالل عقود قليلة، صارت توجد مكتبة 

عربية كاملة، تشتمل عىل أهم علوم عرصها والعصور السابقة، 

يف  والهندية  والفارسية  اليونانية  النظريات  مختلف  وتحاور 

شتى مجاالت املعرفة.

دائماً  انتقال هذه املعرفة إىل الغرب كان محوطاً  غري أن 

بطروف التنازع حول الهيمنة والسلطة. ومن بني أوائل الغربيني 

التواقني إىل معرفة ما يمكن تعلمه من العرب كان روجر الثاني، 

حاكم صقلية )1095 – 1154(، وهو ابن مرتزق غزا صقلية 

وأخذها من العرب بني عامي 1068 و1091. كانت صقلية 

حتى ذلك الوقت جزءاً من العالم العربي اإلسالمي منذ أن فتحتها 

جيوش معاوية، لكنها صارت اآلن تابعة للغرب. وباملناسبة ما 

زالت صقلية تحتفظ بكثري من سماتها العربية ويف مقدمة ذلك 

بإنجازات  معرفة  عىل  روجر  كان  العربية.  بأسمائها  األرقام 

العرب العلمية، فاستقدم عدداً من الرتاجمة من أنطاكية وغريها 

من املدن، ومن هؤالء أديالر الباثي. ويف عهد حفيده فردريك 

الثاني تكررت الظاهرة نفسها. فقد كان فردريك الثاني من 

املعجبني بقوة بالعلم العربي، وال سيما باألرسطيني العرب، 

مثل ابن سينا وابن رشد، وجند املرتجمني لنقل أعمالهم. بل هو 

راسل ابن سبعني الفيلسوف الصويف املعروف، فكتب له إحدى 

رسائله املنشورة. واملفارقة أن فردريك الثاني املفتون بالرتاث 

العربي هو الذي قىض عىل الوجود العربي يف صقلية تماماً. وإىل 

بالط فردريك الثاني هاجر ثيودور األنطاكي، لكنه لم يحتمل 

البقاء هناك، فعاد إىل تونس، لينتحر فوق شواطئها بعد تجربة 

خائبة. كانت الرتجمات األوىل علمية وطبيعية يف األساس، لكنها 

يف عهد فردريك بدأت تنحو إىل الرتكيز عىل الجوانب الفلسفية 

وقد  والفلسفة.  الدين  بني  العالقة  سيما  وال  وامليتافيزيقية 

توفرت املصادر املعرفية العربية بني أيدي العلماء املدرسيني 

يف الالتينية. ويف السوربون، نشب نزاع بني الرشديني الغربيني 

عىل  خطراً  تشكل  أرسطو  ميتافيزيقا  أن  يعتقدون  ومن 

العقيدة املسيحية. وكان سيغر الربابانتي )1235 – 1281( 

ممثل الرشديني. وعمل توماس األكويني )1225 – 1274( 

عىل التوفيق بني الفلسفة الرشدية / األرسطية وبني الالهوت 

املسيحي، لكن أغلب الدراسات الحديثة تشري إىل أن األكويني 

اعتمد أفكار ابن رشد اعتماداً كامالً، ليس يف طبعتها الالتينية، 

بل يف طبعتها العربية. أي أنه عارض الرشدية الالتينية بسالح 

ابن رشد العربي. كتاب »بيت الحكمة« لجوناثان الينز يناقش 

هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى كثرية.

ل العرب الحضارة الغربية  بيت الحكمة، كيف حوَّ

امل�ؤلف  : ج�ناثان لينز  - عدد الصفحات : 272ص  - تاريخ النرش : 2009 
 Jonathan Lyons. The House of Wisdom: How the Arabs Transformed : التوثيق األجنبي

Western Civilization. Bloomsbury Publishing PLC 2009
اللغة: اإلنجليزية

مجموعة مقاالت مستقلة لعدة مؤلفني وأساتذة جامعيني، 
جامعة  من  كاسرتو،  رولدان  فاطمة  األستاذة   من  بتنسيق 
إشبيلية، ومريثيديس ديلغادو، باحثة من الجامعة نفسها، حول 

»آثار اإلسالم« وإسهاماته يف األدب والفلسفة والطب والعلوم. 
نقل املعارف من العالم اإلسالمي إىل املسيحي القروسطوي 
تها  -والذي امتد حتى عرص النهضة- حقيقة ال تنكر، أثبتت صحَّ
ك بها سوى بعض قصار النظر. هذا  يوما بعد يوم، ولم يعد يشكٍّ
الكتاب يخصُّ بالدراسة اآلثار التي تركها اإلسالم يف مختلف 
املجاالت، ويحاول التعمق يف ظاهرة هذا النقل الثقايف الذي تمَّ 
عرب عدة  قنوات والتعمق يف جوانب ربما سبق وأن درست من 

قبل، لكن من منظور جديد أو بطرح متجدِّد.
أُوالها  املسألة،  هذه  حول  مقاالت  سبع  يضمُّ  بذلك  وهو   
لألستاذ لويس برنابي، الذي تابع آثار اإلسالم يف األدب اإلسباني، 
من خالل مراجعة دقيقة وَجرٍْد لهذا الحضور العربي األندليس يف 
أجناس أدبية  مهمة، كأدب الشطار الذي استشفَّ عدة مقومات 
وقوالب من املقامة العربية.  ويؤكد الكاتب أن » شبه الجزيرة 
كان مكانا ذا تركيبة اجتماعية وسياسية وثقافية جد مميزة، 
البريينيه«  جبال  وراء  ما  يقطنون  الذين  جريانه  مع  مقارنة 
وإن كانت بعض النتائج البديهية لهذه الحالة ال تقنع بعضهم 
النقاد، فيما يتعلق بطبيعة  الكثري من  بسهولة وال يسلِّم بها 
األدب القروسطوي يف شبه الجزيرة اإليبريية  وامتصاص األدب 

اإلسباني لعدة خصائص عربية، ترسبت إليه بشكل أو بآخر. 
مع أن هذا األمر ال يجب أن يقع منهم موقع الغرابة، حيث 
أن اإلسالم،  من جهة، كان لعدة قرون حقالً للمعرفة والتألق، 
ومن جهة أخرى، كانت أمام املسلمني واملسيحيني  قرون من 
التعايش وطرق شتى للمشاركة والتأثري املتبادل. املقال الثاني 
يؤكد أيضاً عىل حضور العنرص العربي بقوة يف األدب اإلسباني 
ويعطي كمثال، كتابا بأهمية وعاملية »دون كيشوت«، الذي أخذ 
من الرموز الثقافية املوريسكية أو اإلسالمية األندلسية اليشء 

الكثري. 
الدكتورة ماريبيل فيريو، يف مقال بعنوان »آثار اإلسالم تحت 
النقاش«، تعرض بتفصيل كبري للَّغط الذي أثارته وما زالت هذه 
املسألة بني النقاد، وتقوم بتأمالت مهمة  حول هذه القضية، إذ 
تعترب فيريو أن »اإلسالم يف أوروبا استطاع التحول من إسالم 

ل«، وتشري إىل أن ثقافة كاألندلسية - إذا  مزروع إىل إسالم متأصِّ
ما أردنا أن نكون منصفني يف نظرتنا إليها-  يجب أن نحللها 
أوَّال داخل إطارها الطبيعي الذي تنتمي إليه، أال وهو الحضارة 
الغرب  عىل  تأثريها  منطلق  من  ثانياً،  ثم  اإلسالمية،  العربية 
املسيحي. ويف هذا الصدد، تكتسب دراسة آثار اإلسالم أهمية 
متجدِّدة، ولعل   من أهم األفكار التي تطرحها الكاتبة  يف هذا 
دين يف املرشوع السيايس  املقال هو تأمالتها حول تأثري املوحِّ

والثقايف للملك اإلسباني ألفونسو العارش امللقَّب بالحكيم. 
املقال الرابع، لألستاذ أندريس مرتينث لوركا، يعرض ملسألة 
تأثري اإلرث الفلسفي العربي يف الفلسفة املسيحية  خالل القرون 
الوسطى وعرص النهضة، ويربز الدور الهام الذي لعبته الرتجمة 
كأداة نقل للعلوم يف هذا الصدد، ويستفيض يف الحديث بشكل 
خاص عن تلقِّي ونقل ابن رشد يف أوروبا، مشرياً إىل أن: »رجل 
العلم املسلم الذي أحدث ثورة يف أوروبا وقلب موازين الفكر 
الفلسفي املسيحي القروسطوي كان هو القرطبي ابن رشد، 
القروسطوي  اإلسالم  يف  كقاٍض  خاصة  بمكانة  حظي  الذي 
عن جدارة واستحقاق،  وذاع صيته، يف ذات الوقت، كفيلسوف 
مرتبطا  بتفسريه ألرسطو يف الغرب املسيحي، باسم »أبريُّوويس« 

الذي ُعررِف به يف العالم الالتيني«. 
غناء الفالمينكو، الذي يعترب من أهم املظاهر املمثلة للثقافة 

اإلسبانية، هو املوضوع الذي انتقاه األستاذ ميغيل روبريو ليحلل 
يف مقاله حضور البصمة العربية يف هذا الفن والتعبري الثقايف. 
كمختص يف املادة، األستاذ روبريو يشري يف مقاله إىل العديد من 
املصطلحات والنماذج املعجمية التي تؤكد وجود آثار إسالمية يف 
الفلكلور اإلسباني ويضيف نظرات جديدة للبحوث التي كان قد 

قام بها حتى اللحظة، يف هذا الحقل. 
كونثيبثيون باثكيث دي برِنيتو تتحدث عن آثار اإلسالم يف 
الطب األوروبي وتتابع املسارات أو القنوات التي نقلت عربها 
املعارف العلمية، وهي علوم ومعارف جلُّها من أصل رشقي، 
من  الفصل  هذا  يف  وُتربرِز  هندي،  أو  فاريس  أو  إغريقي  سواء 
الطب  وطوَّروا  زاولوا  الذين  لألطباء  الرئييس  الدور  الكتاب 
العربي اإلسالمي، منطلقني بشكل أسايس من إسهامات الطب 
اإلغريقي، خاصة منها إسهامات أرسطو وإيبوقراط وجالينوس 
دة لصّب ونرشرِ  يف هذا املضمار، فحوَّلوا اللغة العربية  إىل أداة موحَّ

العلوم، معوضني بذلك  اليونانية التي كانت آنذاك لغة العلم.   
املقال السابع واألخري لألستاذ فرنثيسكو بيدال،  يتطرق 
لـ»ثقافة املاء« أو طريقة استعمال وإدارة املياه التي  برع فيها 
األندلسيون و انتقلت من َثم َّإىل العالم املسيحي لترتك فيه، كما 
يف الحقول األخرى، بصمة واضحة املعالم، ما زالت بعض آثارها 
موجودة إىل اآلن، خصوصاً يف اللغة.  لكن هذا التأثري كان أيضاً 
عىل املستوى التقني واإلداري ويف كل ما يتعلق بتنظيم أو تقنني 

استعمال هذه املوارد. 
وبهذا تكون املقاالت متكافلة يف ما بينها بهدف التعريف 
ببصمة اإلسالم يف كل من األدب والفلسفة والفن والعلوم وآثار 

أندلس ظلت حضارته شاهدة عىل شموخه. 

آثار اإلسالم

امل�ؤلف: فاطمة رولدان كا�صرتو ومريثيدي�ص ديلغادو  - عدد ال�صفحات: 190�ص  - تاريخ الن�رش:  2008 
Fátima de Roldán Castro / Mª Mercedes Delgado  :التوثيق األجنبي

Eds. LAS HUELLAS DEL ISLAM. Universidad de Huelva، Huelva، 2008
اللغة: الإ�صبانية
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العلم واإلسالم: تأريخ

املؤلف: إحسان مسعود -  عدد الصفحات: 256 - تاريخ النرش: 2008.

Ehsan Masood, Icon Books Ltd, 2008 :التوثيق األجنبي

اللغة: اإلنجليزية

"إذا كان هناك الكثري من سوء الفهم يف الغرب حول طبيعة اإلسالم، فهناك أيضاً الكثري من الجهل 

النابع عىل ما أظن من  إنه اإلخفاق  للعالم اإلسالمي.  به ثقافتنا وحضارتنا  الذي تدين  الدين  حول 

القيود التاريخية التي ورثناها"، يتخذ مؤلف هذا الكتاب من كلمة األمري تشارلز هذه، والتي تعود إىل 

العام 1993 تصديراً ملقدمته لكتابه هذا والتي تحمل عنوان "خرافة عصور الظالم"، مشرياً بذلك إىل 

العصور الوسطى، معترباً أن الخرافة التي يتباها الغرب تقول إن مسرية الحضارة توقفت أللف عام 

منذ سقوط روما، وأنها عاودت استئناف مسرياتها مع عرص النهضة يف أوروبا، ومشكلة املؤلف مع هذه 

الخرافة هي "ببساطة أنها مجرد خرافة، إال أنها فعالة جداً إىل درجة أنها شوهت فهمنا لكيفية صعود 

الحضارات وكيف تطور العلم والتعليم". ويقول املؤلف: "إن رضوب التقدم يف فهمنا للعالم الطبيعي 

تحدث عندما يستوعب العلماء أحدث املعارف يف حقول مثل الفيزياء أو علم األحياء، ثم يقومون بتعديل 

هذه املعارف أو تطويرها. هؤالء العلماء يعملون باألحرى مثل حملة الشعلة الذين يمررون شعلة العلم 

من عالم إىل اآلخر. والعلوم الحديثة التي تعترب سمة الحضارة الغربية الحديثة، حققت مكانتها عرب 

تمرير الكثري من الشعالت املتعاقبة التي سلمت إىل العلماء يف أوروبا من أولئك العلماء يف الحضارات 

غري الغربية، وقد تضمن هؤالء من عاشوا يف كنف الحضارة اإلسالمية عىل فرتة تمتد إىل ثمانمئة عام 

من القرن الثامن إىل القرن السادس عرش ميالدي". ويتخذ مسعود من علماء مثل ابن النفيس وعباس 

ابن فرناس وجابر ابن حيان أمثلة عىل بدايات اإلنجازات العلمية خارج الغرب يف مجاالت الفيزياء 

والكيمياء والطب، و"أكثر من ذلك فقد بدأ بعض الباحثني بكشف أن كبار العلماء الغربيني استمدوا 

عملهم مبارشة من علماء مسلمني ومنهم كوبرنيكوس الذي اعتمد عىل نظريات علماء الفلك املسلمني 

كأساس لزعمه يف العام 1514 أن األرض تدور حول الشمس". 

يضيف مسعود: "إذا كانت هذه مجرد لحظات عابرة يف التاريخ فإنها مذهلة بما فيه الكفاية. 

بيد أنها – كما بات يدرك الكثري من الباحثني واملؤرخني – كانت أكثر من ذلك بكثري. وأسماء مثل 

الخوارزمي وابن الهيثم هي أسماء جوهرية يف تاريخ العلم والتكنولوجيا، بقدر ما هي أسماء نيوتن 

وأرخميدس وجايمس وات وهنري فورد.. بيد أن اللفظ العربي لهذه األسماء ساهم يف جعلها تضيع يف 

خرافة العصور الوسطى". 

يميض الكتاب بعد ذلك يف رحلة ترسم للقارئ الغربي صورة هذه الحضارة اإلسالمية الفعلية 

ومنجزاتها. وهو يقسم كتابه إىل ثالثة أبواب: "السعي اإلسالمي"، ويتضمن الفصول: "مجيء النبي"، 

"بناء اإلسالم"، "عظمة بغداد"، "خليفة العلوم"، "إزهار األندلس"، و"ما بعد العباسيني". أما الباب 

الثاني فهو بعنوان "فروع التعليم"، وتحمل فصوله عناوين مثل: "الهبة اإللهية األمثل"، "علم الفلك: 

طبقات السماء"، "الرقم: "الكون اإلسالمي الحّي"... أما األخري بعنوان "أفكار ثانية"، فيتضمن ثالثة 

فصول هي: "حدود ال تنتهي"، "فصل يقفل، يفتح فصل آخر"، وأخرياً "العلم واإلسالم: دروس من 

التاريخ". كما يتضمن الكتاب أخرياً مرسداً زمنياً ألهم األحداث التاريخية. 

التاريخ الضائع: اإلرث الحّي للمفكرين والعلماء
 والفنانين المسلمين

املؤلف: مايكل مورغان -   عدد الصفحات: 320 - تاريخ النرش: 2007.

 Michael H. Morgan, Lost History: The Enduring Legacy of Muslim Scientists :التوثيق األجنبي

Thinkers, and Artists, National Geographic Society, 2007

اللغة:  اإلنجليزية

كيف يمكن فهم الدور العربي واإلسالمي يف الحضارة اإلنسانية؟ منذ كتاب إدوارد سعيد "اإلسترشاق" الذي أظهر يف جانب منه القراءة الغربية 
أحادية البعد إىل التاريخ والتي تستثني الحضارة اإلسالمية من لعب أي دور يف أسس النهضة األوروبية والغربية، منذ ذلك الوقت بدأنا نقرأ دراسات 
تراجع بجدية هذا الدور، ال بوصفه مجرد حادثة تاريخية عرضية، بل بوصفه عنرصاً تكوينياً يف مسرية اإلنسانية. ينتمي مايكل مورغان إىل تلك 
الفئة من الدارسني الذين يأخذون يف اعتبارهم – وهم يراجعون ويتحرون التاريخ العربي واإلسالمي – تلك األفكار النمطية التي حكمت النظرة إىل 

تاريخ املسلمني، الجئاً بالتايل إىل الكشف عن التفاصيل التاريخية التي أهملتها عمداً التأريخات األوروبية املعارصة. 
يقول املؤلف: "معظمنا ال يعي تفاصيل التاريخ اإلسالمي بسبب املصاعب اللغوية، ومرور قرون عدة، وضبابية بعض األسماء واألمكنة 

واألحداث غري املألوفة،  وتأريخ مركزي أوروبي ذو نزعة انتصارية لعرص النهضة وما بعده...". 
عليه فقد اختار مورغان بحسب كالم دافيد ساشا يف مراجعته للكتاب "أمراً بسيطاً جداً إىل درجة أن املرء يسأل نفسه ملاذا لم يقم به اآلخرون، 
وهو تقديم السجل التاريخي للمنجز العلمي العربي اإلسالمي والطريقة الجوهرية التي أوصلتنا اليوم إىل ما نحن عليه... يف كل صفحة من 
صفحات الكتاب نتعلم من املايض التاريخي أسماء جديدة، ووقائع جديدة، وطريقة جديدة للنظر إىل ثقافتنا املعارصة. ومقابل كل حقيقة حول 
العلم كنا نحسب أننا فهمناها، ثمة نظري محدد يف الحضارة اإلسالمية، منذ بداية سعي البرش إىل الطريان، إىل طريقة فهمنا لألمراض، إىل معرفتنا 
بالكون، فإن الجسور التي تربطنا بالعلم اإلغريقي الروماني القديم قد بنيت يف العالم العربي اإلسالمي... إن العبقرية العظيمة للحضارة العربية 
يجب تعلمها لكي نفهم الطريقة التي تشكلت بها حضارتنا... هذا الكتاب هو أول كتاب يف زمننا ينظر نظرة بانورامية إىل العالم اإلسالمي ويعيد 
إحياء أسمائها األساسية وأفكارها ومدارسها بطريقة من شأنها تنوير القارئ العادي وفتح عقله عىل طريقة جديدة يف رؤية التاريخ عىل أساس 
يرفض تصنيفات الكراهية والقطبية السائدة...".   يستعيد مورغان كما جاء يف كلمة النارش "العرص الذهبي اإلسالمي منذ والدة النبي محمد وما 
تبعه من أحداث وتطورات أدت إىل بناء الحضارة اإلسالمية وبنائها، مفصالً األدوار التي لعبتها شخصيات كثري من العلماء ثوروا علوم الرياضيات 
والفلك والطب، وعبدوا الطريق لنيوتن وكوبرنيكوس وغريهما، مذكراً إيانا كيف أن شخصيات كربى من النبي محمد إىل سليمان القانوني، احتفت 

بالتسامح الديني وشجعت عىل البحث العلمي ومولت األعمال الفنية واملعمارية والعلمية واألدبية...".   

الخط العربي: األنماط والتشكيالت واالقتباسات الكاليغرافية

املؤلف: جابرييل مندل خان -  عدد الصفحات: 180 - تاريخ النرش: 2006 
 Babriel Mandel khan, Arabic Script: Styles, Variants :التوثيق األجنبي

and Calligraphic Adaptations, Abbeville Press, 2006
اللغة: اإل نجليزية

 يعد جابرييل خان أحد مؤرخي التاريخ اإلسالمي إال أن مساهمته األساسية هي يف مجال الخط العربي الذي يعمل يف مجال التأريخ 
له وتقديمه كما يمارسه كفن ويعّد من أبرز أعالمه يف العالم. يبدأ خان كتابه برسم تطور األبجدية العربية والخطوط املختلفة التي كانت 
تكتب بها. فيخصص النصف األول من الكتاب إىل األحرف املتعددة التي تختلف أشكال كتابتها وفقاً ملوضعها ضمن الكلمة. ويشري 

املؤلف إىل وجود زهاء 33 طريقة أو خط لكتابة كل حرف من الحروف. 
يسعى الكتاب من خالل فن الخّط إىل تقديم صورة مرشقة تساعد عىل فهم الحضارة اإلسالمية، وكما جاء يف تقديمه فإنه يسعى إىل 
"اصطحابنا يف رحلة إىل لغة ارتبطت عرب القرون باملجالني الديني والدنيوي لإلسالم، وال يكتفي املؤلف بعرض أساليب كتابة األحرف 

العربية املتعددة، بل هو يقوم برشح دالالتها الثقافية والدينية والفلسفية. 
أن يستمتع  الذي يمكن  الفن،  إيضاح خصوصية هذا  العربي، تساعد عىل  الخط  تاريخ  أكثر من مئة لوحة من  الكتاب  يتضمن 
بتشكيالته حتى غري امللمني باللغة العربية. وهو ينقسم إىل مقدمة، يليها رشح لكيفية استعمال القلم أو ريشة الكتابة، يليه بعد ذلك فصل 

بعنوان "حروف األبجدية" ثم "الحروف اإلضافية"، وينتهي بفصل "األنماط، التشكيالت، واالقتباسات الكاليغرافية". 
أما املؤلف خان فهو عضو يف األكاديمية اإلسالمية يف كايمربدج، وهو متخصص بالحضارة والفن اإلسالميني، ووضع العديد من 

الكتب حول التاريخ والثقافة اإلسالميني. 
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يريد مارك غراهام، يف هذا الكتاب: »كيف خلق اإلسالم 

العالم الحديث«، أن يبني أن الحضارة اإلسالمية هي التي 

الغرب  يف  الحضارة  عليه  نهصت  الذي  األساس  شكلت 

النهضة  الذي برزت  العمالق  اإلسالم  الحديث. »فقد كان 

األوروبية عىل كتفيه«. وهو يوضح عرب العديد من األمثلة 

أن اإلسالم لم يكن، كما هو شائع عنه اآلن، معروفاً بضيق 

»حني  ذلك،  من  العكس  عىل  بل  التسامح،  وعدم  األفق 

بالتعددية  يمتاز  كان  تأثرياً،  واألكثر  األهم  اإلسالم  كان 

بالغ من  إىل حد كبري وبقدر  العلماني  واملجتمع  الثقافية 

تغط  كانت  التي  ألوروبا  وخالفاً  والفكر«.  التعبري  حرية 

يف سباتها الظالمي، فقد عاش اإلسالم يف عصور ازدهاره 

مجتمعاً يتميز باالقتناع بكروية األرض ومركزية الشمس، 

من  وكثرياً  والجامعات  املكتبات  وجود  العالم  تعلم  ومنه 

نقلة  مجرد  املسلمون  يكن  ولم  والرقي.  التمدن  مظاهر 

إليه  وأضافوا  العلم  هذا  هضموا  هم  بل  اليونانيني،  لعلم 

الكثري من شخصيتهم. 

يبحث املؤلف آثار املسلمني يف الغرب، مثل مناقشاتهم 

للطب األبقراطي، ويرى أن قصة اإلرساء واملعراج قد اثرت 

اإللهية«.  »الكوميديا  بكتابة  له  ألغريي، وأوحت  دانتي  يف 

ويف رأيه فإن »القيثار« هو ابتكار إسالمي للتدليل عىل أن 

الفن يف اإلسالم قد أثر يف الفن الغربي أيضاً. 

 11 علينا  يعرض  الصليبية،  الحروب  إىل  وحني يصل 

سبتمرب باملقلوب، أي أسطورة مسيحية معادية لإلسالم. 

الدينيني  األصوليني  من  مجموعة  »بدأت  يقول:  فهو 

بالتبشري بحرب مقدسة ضد أعظم إمرباطورية يف العالم. 

املتفوقة  اإلمرباطورية  ثقافة  من  الربابرة  هؤالء  استاء 

ودينها ذي املنزع العلمي واألفق املفتوح.

يف  طريقتهم  يكرهون  كانوا  املتعصبني  أن  والواقع   

الحياة برمتها. فأرادت قلة من رجال الدين املتطرفني أن 

فجأة،  اإلمرباطورية  ملهاجمة  اإلرهابيني  من  جيشاً  تنظم 

املذابح باآلالف يف حمامات دم مجنونة. ولم يكن  موقعة 

أمام اإلمرباطورية خيار سوى الدفاع عن حضارتها«. 

وفيما يتعلق بالسؤال عن السبب الذي دعا الغرب إىل 

اإلسالمية  البلدان  بقيت  بينما  اإلسالمي،  العالم  استلهام 

التي  الثروة  أن  املؤلف  يرى  األصيل،  نموذجها  عن  بعيدة 

حثت  التي  هي  الجديد  العالم  فتح  من  الغرب  جناها 

الغرب عىل االستمرار وعاقت العرب. لكن باحثني آخرين 

لكانت  السبب  هو  هذا  كان  لو  بأنه  املؤلف  يحاججون 

إسبانيا والربتغال يف مقدمة البلدان الغربية الناهضة.

 والحال أن السبب مثلما اقرتح أمني معلوف يف عمله 

»الحروب الصليبية« يكمن يف الحرية السياسية التي أتاحها 

انتقال رأس املال الغربي يف عهد الرأسمالية املتنامية. ويف 

العالم اإلسالمي، كانت سلطة السالطني )وحتى الخلفاء( 

أو  الخليفة  يكون  حني  مقبوالً  أمراً  هذا  وكان  مطلقة، 

للحضارة  مدمر  أمر  لكنه  الذهن،  متفتح  رجالً  السلطان 

السياسية  الحرية  املجانني. وقد مكنت  الطغاة  يف عصور 

حتى  العلمي  بالبحث  االستمرار  من  األوروبيني  النسبية 

أوصلوه إىل عرص الثورة الصناعية. ومن هنا يويص املؤلف 

املسلمني  يواجه  الذي  التحدي  السياسية هي  الحرية  بأن 

اليوم.

يقع الكتاب يف عرشة فصول وملحق عىل النحو التايل: 

إىل  يتحول  اإلسالم  األول:  الفصل  يناقش  املقدمة،  بعد 

إمرباطورية، السرية النبوية وفجر اإلسالم. 

والفصل الثاني بعنوان بيت الحكمة. 

والفصل  العمامة،  يرتدي  إبقراط  بعنوان:  والثالث 

الرابع: العمل العظيم. 

والفصل الخامس: ما وراء الليايل العربية. 

والفصل السادس: سالح اإلسالم الرسي.

 والسابع: حرب القرون الوسطى حول اإلرهاب. 

والثامن: الحرب العاملية األوىل.

 والتاسع: املغريون عىل املكتبة الضائعة. 

والعارش: أبناء إبراهيم وأبناء أرسطو. 

ثم ييل ذلك ملحق أول: ما يقوله القرآن، وملحق ثاٍن: 

الكلمات العربية يف اللغة اإلنجليزية.

كيف خلق اإلسالم  العالم الحديث

امل�ؤلف  : مارك غراهام.  - عدد ال�صفحات : 208�ص. - تاريخ الن�رش : 2006
 Mark Graham. How Islam Created the Modern World  : الت�ثيق الأجنبي

.Amana Publications، 2006
اللغة: الإجنليزية

مل يكن املسلمون جمرد نقلة 
لعلم اليونانيني، بل هم هضموا 
هذا العلم وأضافوا إليه الكثري 

من شخصيتهم.

مكنت احلرية السياسية 
النسبية األوروبيني من االستمرار 
بالبحث العلمي حتى أوصلوه إىل 

عصر الثورة الصناعية.

ومهندس  برصيات  وعالم  ريايض  الهيثم  بن  الحسن 
العبايس. نشأ يف  العرص  الشخصيات يف  وفيلسوف من أشهر 
اإلسالمي  العالم  عموم  يف  رست  شهرة  بها  واكتسب  البرصة، 
الدولة  بني  اآليديولوجي  الرصاع  ذروة  ويف  وغرباً.  رشقاً 
العباسية السنية يف العراق، والدولة الفاطمية الشيعية يف مرص، 
بني  للتقريب  اقتصادي  مرشوع  يف  الهيثم  بن  الحسن  فكر 

اآليديولوجيتني.
 فأعلن أنه يستطيع بناء خزان أو سد يف منطقة أسوان عىل 

النيل لخزن مياهه يف فرتات الفيضان.
وصل اإلعالن إىل مسامع الحاكم بأمر الله يف القاهرة. فأوعز 
بإرسال مبلغ من املال وطلب استقدام البن الهيثم. لم يكن ابن 
الهيثم يحب السياسة، وال يريد تحدي السياسيني، فلم يجد أمامه 
وسيلة سوى التظاهر بالجنون ملغادرة البرصة باتجاه القاهرة. 
الله بنفسه. بعد  وعىل مشارف القاهرة استقبله الحاكم بأمر 
مدة، ذهب الحسن إىل اإلقليم عند منطقة الجنادل، وهناك أدرك 
بسبب طبيعة املنطقة الصخرية أن نفقات املرشوع الذي فكر 
فيه باهظة، وأضعاف األرباح التي يمكن أن تدرها عىل الدولة. 

ومرة أخرى، لم يجد أمامه من وسيلة لالعتذار من الحاكم 
الحاكم  بالجنون. وبقي طوال حياة  التظاهر  الله سوى  بأمر 
يرائي بالجنون. والغريب أن جنونه املزعوم لم يمنعه من كتابة 
أعمال علمية وفلسفية مميزة أوصلت شهرته إىل أوروبا تحت 

.)Al-Hazen( )اسم )الهازن
هذا  الهيثم  بن  الحسن  أعمال  يف  قراءة  هو  الكتاب  وهذا 
للناشئة  ستيفنز  براديل  مؤلفه  قدمه  وقد  العلمية.  وإنجازاته 
للتعريف بابن الهيثم وجهوده الريادية يف خلق املنهج العلمي 
الحديث متباهياً بما أنجزه. فهو يقول: »يل الفخر يف أن أسلط 
باب  الكتاب  يفتح  أن  ألرجو  الهيثم...وإني  ابن  عىل  االنتباه 
الحوار«. وهو يعني أن يعرف رأي املسلمني والعرب يف طريقة 

مقاربته البن الهيثم.
والواقع أن جهود ابن الهيثم تحتاج إىل إعادة نظر وتقييم. 
ففضالً عن أعماله يف البرصيات، وال سيما كتابه »املناظر«، عرف 
بكونه أول عالم يف التاريخ دعا إىل ممارسة املنهج االستقرائي، 
املوضوعي،  الحكم  عن  الذاتية  واملواقف  واألفكار  اآلراء  وعزل 
وأن ُتعرَض أية فرضية فيزياوية لالختبار التجريبي أو الربهان 
العلمي  املنهج  خطوات  أبحاثه  جميع  يف  اتبع  وقد  الريايض. 

الدقيق قبل الغربيني بقرون.
ترجم كتاب »املناظر« )أي البرصيات( إىل اللغة الالتينية يف 
امليالدي. وانترشت نسخ  الثالث عرش  القرن  إسبانيا يف أواخر 
املفكر  إىل  إحداها  ووصلت  أوروبا.  أرجاء  عموم  يف  الرتجمة 

العلم  مؤسس  أحياناً  يعترب  الذي  بيكون،  روجر  اإلنجليزي 
الغربي الحديث، فأكب بيكون عليها واخترصها يف كتاب أطلق 

.)Perspectiva( عليه اسم »املناظر« أو
أجرى ابن الهيثم كثرياً من تجاربه البحثية حول خواص 
الضوء خالل السنوات العرش التي ُجرِّد فيها من أمالكه وحبس 
كمجنون يف القاهرة. يناقش الكتاب كيف جاء ابن الهيثم إىل 
مرص، وملاذا حكم عليه بأنه مجنون، وكيف دشنت اكتشافاته 
الثورة العلمية الحديثة. ويشكل أول سرية عاملية لعالم مسلم. 
لكن الحسن بن الهيثم لم يكن عالم برصيات وحسب، تعلم منه 
الغرب املنهج العلمي االستقرائي، بل كان أيضاً فيزياوياً وطبيباً 
وبعض  أرسطو  عىل  فلسفية  رشوحاً  كتب  وفيلسوفاً  وفلكياً 

األعمال يف رشح جالينوس. 
الثقافتني  يف  الهيثم  ابن  أثر  يخبو  أن  األشياء  أغرب  ومن 
العربية والغربية معاً. فال حضور له يف الثقافة العربية باستثناء 
قضايا رمزية بسيطة، مثل صورته عىل قطع النقد العراقية، 

وإصدار طابعني باسمه يف باكستان وقطر، ويف الغرب أيضاً 
تعرض الحسن إلهمال مماثل. إذ يشري املؤلف إىل تصوير يف 
إحداهما  شخصيتني؛  يصور  عرش،  السابع  القرن  من  أطلس 
الحواس،  لتمثيل  التلسكوب،  أو  املنظار  يحمل  وهو  غاليلو، 
لتمثيل  الريايض،  الحساب  حامالً  الهيثم،  ابن  هو  والثاني 

العقل.
 ولكن كما يقول املؤلف: »بينما ظلت صورة غاليلو وهو 
أرسطو  نظرية  الختبار  الحجوم  جميع  من  الكرات  يسقط 
تشري إىل بداية العرص العلمي، ذوى ابن الهيثم وتالىش كمجرد 
الهيثم  ابن  يختار  أنه  ستيفنز  يكتب  بالغة  وبجرأة  تاريخ«. 
ليكون واحداً من أهم عرش شخصيات يف تاريخ العلم الكوني، 
من طراز إينشتاين، ونيوتن، وكوبرنيكوس، ثم يستأنف قائالً: 
الذي  هو  الهيثم  ابن  لكن  العلمي،  املنهج  جميعاً  اتبعوا  »لقد 
أوجد ذلك املنهج، وما زال كتابه صحيحاً. ولذلك أود أن أضعه 

يف القمة بني أهم اثنني، أو ربما أضعه األول عىل الجميع«.

ابن الهيثم العالم األول

امل�ؤلف : براديل �صتيفنز  - عدد ال�صفحات : 128�ص  - تاريخ الن�رش : 2006 
 Bradley Steffens. Ibn Al-haytham: First Scientist   : الت�ثيق الأجنبي

Morgan Reyn olds Publishing (2006)
اللغة: الإجنليزية
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شغلت أفكار ابن سينا املسترشقني. ماذا كان املقصود من 

إىل  »املباحثات«،  أعماله، وال سيما  ابن سينا يف بعض  إشارات 

فكر  عىل  االنشقاق  يقصد  كان  وهل  بها؟  انفرد  التي  الحكمة 

هذه  هل  ثم  عرفانية؟  مرشقية  فلسفة  إىل  والدعوة  أرسطو، 

الفلسفة هي التي صاغها يف عمله املفقود »اإلنصاف«، ووصلت 

بقاياها يف كتابة الصغري »حكمة املرشقيني«؟ وهل هناك عالقة 

بني »حكمة املرشقيني« هذا وكتاب السهروردي املعروف »حكمة 

اإلرشاق«؟ أسئلة كثرية توقف عندها املسترشقون، ولم يصلوا إىل 

حل نهائي، ربما ألن الحكمة املرشقية عند ابن سينا هي هاجس 

استرشاقي لم يعرفه ابن سينا نفسه. وكذلك شغلت حياته، كما 

تمثلت يف »سريته الذاتية« التي نقلها تلميذه الجوزجاني، جمهور 

املهتمني باألدب العربي. فكتب عنها الروائي الفرنيس جيلربت 

سينويه روايته الجميلة »الطريق إىل أصفهان«.

كان ابن سينا واحداً من أعظم فالسفة اإلسالم يف العصور 

الوسطى. وقد عرف يف حياته بوصفه طبيباً، انعكست معرفته 

الطبية يف كتاب »القانون«، الذي ترجم إىل الالتينية يف العصور 

الوسطى، وهو عنوان ربما كان يتالءم أكثر مع كتابه الفلسفي 

فلسفة،  وكأنه  الطب  يعامل  سينا  ابن  أن  والواقع  »الشفاء«. 

والفلسفة وكأنها طب. وخلف ابن سينا مدرسة فلسفية، تجمع 

فيها عدد من كبار العقول العربية اإلسالمية، ومن مختلف الحقول 

والديانات. فكانت مدرسته مجمعاً متعدد الثقافات بحق. وال شك 

أن من يعرف ابن سينا ومكانته يف تاريخ الفلسفة، يدرك أنه يقف 

يف الصدارة مع أسماء مثل أرسطو وأفالطون، من كبار العقول 

القديمة التي صنعت التفكري اإلنساني يف طور من أطواره. بقدم 

كتاب لني غودمان »ابن سينا«، الذي صدر عن مطبعة جامعة 

كورنيل، ثم أعادت نرشه دار روتلج، للقارئ اإلنجليزي تعريفاً 

بأهم أفكار ابن سينا الفلسفية التي بوأته هذه الشهرة الكبرية.

يقع الكتاب يف أربعة فصول. يتناول الفصل األول، »الحياة، 

األزمان، الكتابات«، وصف املرجعية التاريخية لحياة ابن سينا، 

ويتابع تاريخ مدينة »أفشانة« التي ولد فيها. وشباب ابن سينا 

وتربيته، وما يسميه بالسنة العجيبة، والسنوات التي قضاها يف 

أصفهان.

سينا  ابن  آلراء  »امليتافيزيقا«،  الثاني،  الفصل  ويعرض 

الفلسفية يف الوجوب واإلمكان، وتمييزه بني واجب الوجود بذاته 

وواجب الوجود بغريه، والرتكيب الذي توصل إليه ابن سينا من 

واالستجابة.  بالنقد  يسميه  ما  ليناقش  قبله.  القديمة  الفلسفة 

ويتعرض الفصل الثالث، »املثل وخلود النفس«، إلمكان املعرفة 

النفس، وأساس الخلود. فيما ينرصف  عند ابن سينا، وجوهر 

القضايا  تناول  إىل  والشعر«،  والبعث  »املنطق  الرابع،  الفصل 

الخربية يف منطق ابن سينا، وموقف ابن سينا من فن اإلقناع، وفن 

الشعر عند ابن سينا.

مؤلف الكتاب هو لني غودمان، أستاذ اإلنسانيات والفلسفة 

يف جامعة فاندربت. تشمل مؤلفاته أعماالً عن املذهب اإلنساني 

الفلسفة  التعددي يف  املدخل  الحقيقة:  عن  العرب، ودفاعاً  عند 

األعمال  بعض  ترجم  كما  إبراهيم.  وإله  واليهودية،  اإلسالمية 

العربية الكالسيكية مثل »حي بن يقظان« البن طفيل وحكاية 

»الحيوانات واإلنسان أمام ملك الجن«.

ابن سينا 

امل�ؤلف : لني غ�دمان - عدد الصفحات : 261ص - تاريخ النرش : 2005 
Lenn E. Goodman. Avicenna. Cornell University Press;2005  : التوثيق األجنبي

اللغة: اإلنجليزية

يبدو عنوان الكتاب صادماً..هل للحدائق أديان؟ هل توجد 

حديقة إسالمية وحديقة مسيحية وحديقة يهودية؟ ما من 

أحد يشك يف أنه ال وجود ليشء من هذا النوع قطعاً. 

عن  فنياً  اإلسالمية  الحدائق  تتميز  ألم  املقابل  يف  ولكن   

بحديقته؟  »الحمراء«  قرص  ينفرد  ألم  الحدائق؟  من  غريها 

أليس »تاج محل« حديقة خاصة؟ وفن تصميم الحدائق هو 

خاصة.  بطريقة  وتنظيمها  الحديقة  مكونات  استخدام  فن 

فالحدائق جميعاً تتكون من عنارص أساسية مكونة: األشجار 

الكبرية، والشجريات الصغرية، واألعشاب، واملياه )كينابيع أو 

نوافري( وظالل وأضواء وقرميد وجدران إلخ. وطريقة توزيع 

حديقة  الحديقة  من  تجعل  التي  هي  املكونة  الوحدات  هذه 

إنجليزية أو يابانية أو إسالمية.

 وهذا الكتاب »فن الحدائق اإلسالمية، مقدمة يف تصميم 

بالخصائص  يهتم  وتكوينها«  ورمزيتها  اإلسالمية  الحديقة 

الفنية يف تنظيم الحديقة اإلسالمية. 

املصورات  مع  صفحات  وثماني  مائتني  يف  الكتاب  يقع 

الكثرية، ويتوزع عىل عدد من الفصول. 

فبعد املقدمة، يأتي الفصل األول بعنوان: التاريخ والرمزية 

الثالث  ثم  والرتتيب،  التصميم  الثاني:  الفصل  ثم  والقرآن، 

والرابع  املعمارية،  والزينة  املناظر  وتصميم  الهندسة  النباتات حول  والسادس  والشجريات،  األشجار  والخامس:  املاء. 

واألزاهري، والسابع: دراسة تطبيقية يف حديقة البساط ألمري 

ويلز: هايغروف، التي استوحاها من الحديقة اإلسالمية.

الحدائق  فن  »يعترب  بالكتاب:  التعريف  يقول  وكما   

اإلسالمية واحداً من أرقى أشكال الفن البرصي يف الحضارة 

اإلسالمية. فهو يعكس املبدأ األسايس القائل إن هذا العالم هو 

انعكاس لعالم سماوي. والعنارص األساسية يف جميع الحدائق 

التاريخية،  الناحية  من  داما،  ما  والظل،  املاء  هي  اإلسالمية 

يصممان ويزرعان كملجأ من الشمس.

 وهما يتسمان أيضاً بالحديقة الرباعية )جهار باغ( املبنية 

حول عني ماء يف املركز أو نبع تتدفق مياهه يف أربعة اتجاهات 

نحو زوايا األرض األربع.

 ومن الناحية الجمالية، يقدم هذا التصميم سمة مميزة يف 

ذاتها: عىل أن التذوق الصحيح للحديقة اإلسالمية ال يكتمل إال 

بفهم الرمزية الروحية التي تتضح يف كيفية التصميم وغرسه. 

يقدم هذا الكتاب دليالً عقلياً للرمزية القائمة يف صلب الحديقة 

اإلسالمية ودليالً عملياً ألجزائها املكونة. 

ويفصح  مناسبة،  وأزاهري  وشجريات  بأشجار  ويويص 

عن الكيفية التي تخلق حديقة إسالمية يف املناخات األوروبية 

الشمالية ذات الربد القارس«.

ومحارضة  كاتبة  وهي  كالرك،  إيما  هي  الكتاب  مؤلفة 

اإلسالمية  والعمارة  اإلسالمي  الفن  يف  متخصصة  ومصممة 

التقليدية. وهي تدرس الفنون البرصية واإلسالمية والتقليدية 

يف مؤسسة األمري يف لندن.

فن الحدائق اإلسالمية
 مقدمة في تصميم الحديقة اإلسالمية ورمزيتها وتكوينها

املؤلف: إيما كالرك  - عدد الصفحات: 208ص - تاريخ النرش: 2004 
 Emma Clark. The Art of the Islamic Garden: An Introduction to the Design  :التوثيق األجنبي

Symbolism and Making of an Islamic Garden. The Crowood Press Ltd 2004

اللغة: اإلنجليزية
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محطات من علم الرياضيات في اإلسالم
 خالل القرون الوسطى

املؤلف: جيه أل بريجرين  -  عدد الصفحات: 197  -  تاريخ النرش: 2003

J L Berggren, Springer, 2003 :التوثيق األجنبي

اللغة: اإلنجليزية

يرصد مؤلف هذا الكتاب الدور الذي لعبته الحضارة اإلسالمية يف تطور علم الرياضيات، والظروف 

التي أحاطت بهذا الدور وأدت إليه، متتبعاً شخصيات ومنجزات أبرز العلماء ممن لعبوا دوراً يف تطور 

الرياضيات عىل النحو الذي نعرفه اليوم. 

بعد كالم املؤلف يف املقدمة عىل نشوء اإلسالم وتوسعه وغزواته وما اعتربه "نجاحاً فيزيائياً )مادياً( 

سوف يقابله مستقبالً نجاح فكري" ينتقل إىل الكالم عىل بداية اهتمام الحضارة اإلسالمية بالعلوم، 

ابتداء من الخالفة األموية حيث بدأت تكتب الدراسات واألبحاث العلمية يف السند )باكستان اليوم( 

وأفغانستان، استناداً إىل مصادر هندية، باللغة العربية. لينتقل هذا االهتمام ويتوسع بعد ذلك مع 

الخالفة العباسية، وتحديداً مع خالفة املنصور عندما وصلت بعثة من الهند تضمنت عاملاً فلكياً هندياً 

ساعد الفزاري )مخرتع األسطرالب وأول عالم فلكي عربي( عىل ترجمة نص فلكي عن السنسكريتية. 

بعد ذلك أسس هارون الرشيد مكتبة بغداد التي ضمت نصوصاً باللغات السنسكريتية والفارسية 

الحكمة"  املأمون "دار  الخليفة  إنشاء  ليتبع ذلك  العربية،  إىل  إىل جنب ترجماتها  واإلغريقية جنباً 

اللغتني اإلغريقية  الكتب من  إذ تخصصت برتجمة أمهات  العرب،  للعلماء  قوياً  التي شكلت دافعاً 

والسنسكريتية وغريهما إىل العربية. وبالتوازي مع ذلك قام الخلفاء األوائل بإرسال بعثات إىل بالد 

أجنبية للحصول عىل نسخ من األعمال املهمة بهدف ترجمتها. ويذكر املؤلف يف هذا السياق سعي 

املرتجم إسحق بن حنني للحصول عىل نسخة من كتاب طبي إغريقي ملؤلف يدعى جيالن، طوال 

سنوات. 

عىل امتداد 700 عام، ابتداء من العام 750 ميالدي قامت مجموعة من العلماء العرب بإكمال 

التي شكلت  الكثري من االكتشافات  النظام العرشي وابتداع الجرب وغريها  علم الحساب واكتشاف 

أساس علم الرياضيات الحديث. ويتوقف املؤلف عند تجربة أربعة علماء مسلمني هم: الخوارزمي 

والبريوني والخيام والكايش. فيتطرق يف فصول منفصلة إىل سرية كل واحد من هؤالء، ثم ينتقل إىل 

منجزاته العلمية، معترباً أن هؤالء األربعة معاً يمثلون "اتساع االهتمام العلمي، وعمق البحث، وذروة 

اإلنجاز". 

ينقسم الكتاب بعد املقدمة إىل خمسة فصول هي: "علم الحساب اإلسالمي"، "علم الهندسة يف 

العالم اإلسالمي"، "الجرب يف اإلسالم"، "علم املثلثات يف العالم اإلسالمي"، وأخرياً "األشكال الكروية 

يف العالم اإلسالمي". 

أهمية إضافية لهذا الكتاب بالنسبة إىل املهتمني بعلم الرياضيات هو احتواؤه )يف نهاية كل فصل 

من الفصول( عىل عدد من املسائل الرياضية التي اشتغل عليها هؤالء العلماء وتمكنوا من حلها يف 

زمانهم. 

روتلج  دار  عن  رشقياً«  مفكراً  »خمسون  كتاب  صدر 

الشهرية، ضمن سلسلة »مفاتيح األدلة« عن تواريخ الرشق 

وفلسفاته وآرائه الثقافية واالقتصادية. وهو بتحرير ثالثة 

التي سبق لها أن  أو مؤلفني هم ديان كولنسن،  محررين 

أصدرت كتاباً صدر أيضاً عن دار روتلج بعنوان: »خمسون 

ولكونسن،  وروبرت  بالنت  وكاثرين  أساسياً«،  فيلسوفاً 

وهو أستاذ فلسفة أصدر من قبل »العقول واألدمغة«.

والواقع أن كتاب »خمسون مفكراً رشقياً« يتناول فعالً 

القريب  الرشق  إىل  ينتمي  كلهم  بالعدد  مفكراً  خمسني 

واألقىص. وهو يبدأ يف القسم األول بعرض للزرادشتية وآراء 

زرادشت. ثم يتحول إىل القسم الثاني، الفلسفة اإلسالمية، 

سبعة  ألفكار  ويعرض  محمد،  النبي  أفكار  يدرس  حيث 

فالسفة مسلمني هم عىل التوايل: الكندي، والفارابي، وابن 

سينا، والغزايل، وابن رشد، وابن عربي، ومحمد إقبال. 

ويعرض  الهندية،  الفلسفة  يدرس  الثالث  القسم  ويف 

وبوذا،  فاردامانا  من  بدءاً  هندياً،  ومفكراً  فيلسوفاً   )14(

بشنكارا وغاندي وغريهما.  وانتهاًء براداكرشنان، ومروراً 

ويف القسم الرابع، الفلسفة التبتية، يعرض لثالثة فالسفة 

الصينية،  الفلسفة  الخامس،  القسم  يتناول  فقط. يف حني 

من  بدءاً  صينياً  ومفكراً  فيلسوفاً  عرشة  خمس  آراء 

كونفشيوس وانتهاء بماو تيس تونغ. 

الكورية، مفكرين  الفلسفة  السادس،  الفصل  ويكتفي 

اثنني. أما الفصل السابع، الفلسفة اليابانية، فيحيص سبعة 

سوزوكي  مع  وينتهون  بدوجني  يبدأون  يابانيني  فالسفة 

ونيشيتاني.

بعد  ما  بكونه  وصفه  يمكن  عمالً  الكتاب  هذا  يمثل 

هم  محرريه  أو  مؤلفيه  فجميع  األكاديمي.  اإلسترشاق 

بني  يتوفر  وال  قطعاً.  مسترشقني  وليسوا  فلسفة،  دارسو 

معرفتهم  عىل  يدل  واحد  عمل  يعتمدونها  التي  املصادر 

بأصول اللغات الرشقية للفالسفة الذين يكتبون عنهم. 

وقد يعني هذا اعتمادهم عىل مصادر وسطى هي من 

اإلسترشاق  أن  أيضاً  يعني  لكنه  اإلسترشاقي،  العمل  نتاج 

نفسه قد نجح يف إيصال أفكاره، بحيث يصدر عمل غربي 

يعتمد عىل مصادر غربية تماماً للتعريف بفالسفة الرشق. 

فاملؤلفة األوىل للكتاب سبق لها أن قدمت عمالً موسوعياً 

هوياتهم  عن  النظر  برصف  فيلسوفاً  بخمسني  للتعريف 

الحديثة. وها  الفلسفة  القدماء حتى  اإلغريق  الثقافية من 

فيلسوفاً  خمسني  تقديم  عىل  الكتاب  هذا  يف  تعمل  هي 

رشقياً. 

القارئ أن األمر يتعلق بتقديم  بعبارة أخرى، يتصور 

الغربي وبقراءة غربية،  للقارئ  الرشقيني  الفالسفة  هؤالء 

ليستاسترشاقية عىل اإلطالق.

لخطرين  عرضة  الكتاب  جعل  اإلسترشاق  غياب  لكن 

أساسيني؛ األول هو االعتماد عىل مصادر ثانوية، إذ ال توجد 

مصادر عربية أو صينية أو كورية أو يابانية، بل يف قراءات 

ملا كتب عن هؤالء أو ترجمات إنجليزية يف الغالب ألعمالهم 

باللغات الحديثة. والثاني هو االنتقائية يف اختيار األسماء. 

بالفلسفة  الخاص  الثاني  بالقسم  اكتفينا  وإذا 

اإلسالمية، فمن حق القارئ أن يتساءل: ملاذا تختفي أسماء 

فالسفة مسلمني آخرين من طارز العامري ومسكويه وابن 

باجه والسهروردي والطويس والحالج والشريازي؟ وملاذا 

ُيكتفى بفيلسوف واحد من الرشق اإلسالمي الحديث كله 

يهتمون  آخرون  مفكرون  يوجد  أفلم  إقبال؟  محمد  هو 

العربية واإلسالمية األخرى  البلدان  بالفلسفة اإلسالمية يف 

الحديثة بدءاً من الشيخ محمد عبده وانتهاء بعبد الرحمن 

بدوي؟

عىل أن هذا األمر لم يغب عن بال مؤلفيه، فهم يشريون 

للقارئ  ليعطي  وضع  قد  الكتاب  هذا  أن  إىل  املقدمة  يف 

املهتم معلومات أساسية عن خمسني مفكراً رئيساً ينتمون 

إىل تقاليد مختلفة متعددة تصنفها الثقافة الغربية معاً يف 

العادة بوصفها تقاليد رشقية.

ويشري املؤلفون إىل أن »هذا الكتاب ال يدعي أنه تاريخ 

للمدارس الفكرية املقصودة؛ ذلك أن هذا الهدف يحتاج إىل 

املواد األصلية. بل يقترص  عدة مكتبات، حتى حني تتوفر 

هدفنا عىل اإلشارة إىل الخطوط الفكرية املؤثرة واملهمة لكل 

فيلسوف عن طريق اإلحالة القريبة إىل األعمال األساسية، 

التغريات  إىل  إشارة  أن  ذلك  إىل  باإلضافة  نرجو  كنا  وإن 

العريضة والسمات املتواصلة داخل كل تراث ستتبلور عن 

التأمل بكل مجموعة من الفالسفة تؤخذ معاً«.

خمسون مفكرًا شرقيًا

امل�ؤلف : ديان ك�لن�ص�ن واآخرون  - عدد ال�صفحات : 448�ص - تاريخ الن�رش : 2000  
Diané Collinson، Kathryn Plant and Robert Wilkinson : الت�ثيق الأجنبي

 .Fifty Eastern Thinkers. Routledge، 2000 
اللغة: الإجنليزية

ميثل هذا الكتاب عماًل ميكن 
وصفه بكونه ما بعد اإلستشراق 

األكادميي. فجميع مؤلفيه أو 
حمرريه هم دارسو فلسفة، 
وليسوا مستشرقني قطعًا.
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فن الزخرفة في اإلسالم

املؤلف: دومينيك كليفينو )مع صور فوتوغرافية لجريالد دي جورج(  - عدد الصفحات: 224 ص  - تاريخ النرش: 2000

Dominique Clevenot, Decors d'Islam )Paris: Citadelles & Mazenod, 2000 :التوثيق األجنبي

اللغة: الفرنسية

بهدف وضع هذا الكتاب الضخم الهادف إىل تقديم سجل برصي لفن الزخرفة يف العمارة اإلسالمية، قامت املؤلفة وهي بروفسور 

يف جامعة تولوز، برفقة املصور الفوتوغرايف، برحلة صورا ووثقا خاللها مئات األبنية واملعالم اإلسالمية من الهند إىل آسيا الوسطى إىل 

املغرب وإسبانيا، والتي تمتد بني القرنني السابع والتاسع عرش. ال يسعى الكتاب إىل تقديم دراسة تاريخية باملعنى املألوف للكلمة، بل 

يسعى بالدرجة األوىل إىل دراسة عدد من األعمال املخصوصة التي تمثل ذروة فن الزخرفة يف اإلسالم وتعرب يف الوقت نفسه عن تعدده 

وتنوعه. 

تقسم املؤلفة كتابها إىل أربعة أبواب، تبدأ بـ "الوحدة والتعدد" وتقدم من خاللها نظرة عامة عىل فن العمارة اإلسالمية من 

خالل معالم معمارية مثل املسجد األقىص، وقرص الحمراء ومسجد الشاه يف أصفهان وتاج محل". ثم تنتقل بعد ذلك إىل باب بعنوان 

الخزف  بالطوب واستعمال  البناء  بالجص وتقنيات  املوزاييك والزخرفة  بالتفصيل فن  املعرفة والحرفية" وتعالج فيه  "التقنيات: 

والخشب والربونز. أما الباب الذي يحمل عنوان "موتيفات زخرفية" فيستكشف ثيمات مثل "الشكل، األشكال املسطحة، األشكال 

الهندسية، وفن الخط"، ويف الباب األخري الذي يحمل عنوان "فن األسطح"، يتوقف الكتاب عند املبادئ الجمالية التي تحكم فن الزخرفة 

يف اإلسالم والعالقة بني املباني واألساليب الزخرفية املطبقة عليها. 

كل واحد من هذه األبواب يبدأ بمقدمة عامة تتبعها دراسة تفصيلية لعدد من األعمال، إضافة إىل عدد من األمثلة اإلضافية املقدمة 

خصوصاً عرب الصورة الفوتوغرافية.  

يذكر أن الكتاب ترجم إىل اإلنجليزية عىل يد جان دافيس ونرشته دار "فاندوم برس". 

الفن والعمارة في اإلسالم

املؤلف: روبرت هلينرباند -  عدد الصفحات: 288 ص  -  تاريخ النرش: 1998

Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, Thames & Hudson, 1998 :التوثيق األجنبي

اللغة: اإلنجليزية

يستعرض روبرت هلينرباند، أستاذ الفن اإلسالمي يف جامعة أدنربه، حقبة تاريخية تمتد إىل زهاء ألف عام، ورقعة جغرافية تمتد 

من املحيط األطليس إىل تخوم الهند والصني، وهي املساحة التي انترشت عليها عرب فرتات مختلفة الحضارة اإلسالمية. وينحو هلينرباند 

يف كتابه هذا منحى مختلفاً بعض اليشء عن السائد حول الفن – وخصوصاً حول فن العمارة يف اإلسالم – والذي يربط هذا الفن 

بالفتوحات التي قام بها املسلمون منذ والدة اإلسالم كديانة كونية جديدة. فعىل الرغم من أهمية هذا العنرص، أي الفتوحات اإلسالمية، 

التي عرّفت املسلمني عىل منجزات حضارات أخرى سابقة، فقاموا بتبنيها وتكييفها وتعديلها لتتناسب مع رؤاهم الجمالية والفلسفية 

والروحية، ناهيك عن الثقة بالنفس التي استمدها املسلمون جراء انتصاراتهم تلك، إال أن البداية الفعلية للفن اإلسالمي بالنسبة إىل 

املؤلف جاءت من رسوخ السلطة السياسية يف اإلسالم مع األمويني )750-661( ومن تمكن الساللة األموية من تجاوز التحديات 

الداخلية، بالتوازي مع تلك الخارجية، والتي شغلتها طوال جيل من الزمن. لتأتي بعد ذلك مرحلة البناء واالهتمام بالفنون وتستمر منذ 

ذلك الحني وتتوسع. وإذن، يربط املؤلف غالباً يف كتابه هذا، ومع تنقله بني الحقبات اإلسالمية املختلفة، بني الدور الذي لعبه الخلفاء 

أو السلطات السياسية الحاكمة، وبني االزدهار الذي شهدته عواصم حكمهم )دمشق، بغداد...( برصف النظر عن مدى التوسع الذي 

بلغته اإلمرباطورية اإلسالمية، والنجاحات أو اإلخفاقات الذي شهده هذا التوسع. 

يحمل الفصل األول من الكتاب عنوان "والدة الفن اإلسالمي: األمويون"، يتبعه بفصول تحمل عناوين: "العباسيون"، "الفاطميون"، 

"السالجقة"، "األتابكة"، "املماليك"، "اإلسالم الغربي"، "الخانات والتيموريون"، "الصفويون"، وأخرياً "العثمانيون". يذكر أن هذا 

الكتاب يأتي مشفوعاً بالصور والرسوم ومزوداً بمرسد باملصطلحات وبمرسد زمني ألبرز األحداث.  

فن األنماط الزخرفية اإلسالمية: مقاربة 
تحليلية وكوزمولوجية

املؤلف: كيث كريتشلو- عدد الصفحات: 192 ص  -  تاريخ النرش: 1999 

-keith Critchlow, Islamic Patterns: An Analytical and Co  التوثيق األجنبي:

mological Approach, Inner Traditions, 1999

اللغة:  اإلنجليزية

تعّد هذه الدراسة الرائدة ألحد املتخصصني العامليني يف الفن اإلسالمي، وهو مدير قسم 

األبحاث ومدير قسم الفنون البرصية والتقليدية اإلسالمية يف معهد برينس أوف ويلز للعمارة 

الدراسات  أبرز  من  واحدة  تعّد  اإلسالمية،  الفنون  مجال  يف  العاملي  واملحارض  إنجلرتا،  يف 

وأكثرها جدية التي تناولت فن األنماط الزخرفية اإلسالمية التي ال يعتربها مجرد زخارف 

شكلية تنميقية، بل إنها نسق متكامل يتجاوز التعبري الشكيل إىل النطاق الكوني الذي يعرّب يف 

صميمه عن الفلسفة الروحية اإلسالمية.

يف مقدمته يشري املؤلف إىل أن عدم تحبيذ اإلسالم لتجسيد األشكال البرشية والحيوانية يف 

الفن، بسبب تحريم عبادة األصنام، دفع إىل نشوء "نظام بالغ التعقيد من الفن التجريدي". 

وطوال قرون كان ينظر إىل هذا الفن، بصورة خاطئة من قبل الغرب، بوصفه مجرد فّن 

ديكوري أو تزييني، "إال أنه من خالل هذا الفن حافظ الفن اإلسالمي عىل هدفه الرئيس: 

التأكيد عىل الوحدة مثلما يعرب عنها يف التنوع". 

يناقش املؤلف عرب فصول الكتاب فكرة أن األنماط الهندسية يف الفن اإلسالمي، عىل عكس 

إىل  واألشكال  الزخرفية  األنماط  إقصاء  فيه  يتم  والذي  الوسطى  القرون  يف  املسيحي  الفن 

الخلفية بهدف إبراز الصور الدينية املقدسة، هذه األنماط الهندسية تعكس يف ذاتها قوانني 

كوزمولوجية )كون فيزيائية( تؤثر يف الخلق الفني برمته. والهدف األساس لهذه األنماط هو 

أن تبعد العقل عن عالم املظاهر الدنيوية وتقوده إىل الحقيقة الروحية الكامنة. 

وعىل مّر العصور وما أنتجه خاللها فن األنماط الزخريف من أشكال ورسوم، فإن الفن 

أن املبادئ التي تقف وراءه شديدة  اإلسالمي ارتبط بعلم الرياضيات الفيثاغوري، مربهناً 

األسس  كريتشلو  ويظهر  الرسمدية.  والفلسفة  املقدسة  أو  الروحية  الهندسة  يف  االندماج 

أو  السجاد  أو  اآلجر  أكان  الجوهرية يف كل عمل فني إسالمي – سواء  الفلسفية والعملية 

الجدران – مربهناً كيف أن استعمال املوزاييك الهنديس يف هذه األعمال يؤكد عىل الوحدة 

الجوهرية يف كل األشياء. 

بعد تمهيد لسيد حسني نرص ومقدمة كريتشلو نفسه، ينقسم الكتاب إىل تسعة فصول 

الزخريف  "النمط  السحرية"،  "املربعات  الشكل"،  عن  "التعبري  االنفصال"،  "نقطة  تعالج 

ثنائية  املساحة  ملء  و"رياضيات  الفيثاغوري"  و"العشار  "املخمس"  والكوزمولوجيا"، 

األبعاد"،  "الدائرة واإليقاعات الكونية"، وأخرياً "عينات من فن األنماط الزخريف اإلسالمي".    
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ابن رشد: عقالني في اإلسالم
املؤلف: روجر أرنالديز -  عدد الصفحات: 157  -  تاريخ النرش: 1998

)Roger Arnaldez, Averroes: un Rationaliste en Islam, )Paris, Edition Balland, 1998 :التوثيق األجنبي

اللغة: الفرنسية
هذه ليست املرة األوىل التي يتطرق فيها املتخصص يف تاريخ اإلسالم روجر أرنالديز، بالدرس لشخصية ابن رشد. فقد سبق له كتابات 
العديد من املقاالت والدراسات عنه، إال أن هذا الكتاب الذي صدر بالتزامن مع الذكرى املئوية الثامنة ملوت ابن رشد )1998( هو عمله 
األكثر شمولية حول هذا الفيلسوف اإلسالمي الذي كان له أعمق األثر عىل الثقافة والفكر الغربيني. عىل غالف الكتاب نجد اسم "القايض 
أبو الوليد، ابن رشد"، وكأنما يريد الكتاب التأكيد عىل هوية ابن رشد كمفكر إسالمي عقالني – من خالل اللفظ الصحيح السمه – وبني 
االسم الشائع يف العالم الغربي، أي أفريوس، بوصفه الواسطة بني الفكر الكالسيكي اإلغريقي – بوصفه شارح أرسطو - والفكر الالتيني 

الغربي. 
يتناول املؤلف ابن رشد يف سياقه التاريخي، عارضاً لكتاباته يف مجال القانون والطب والفلسفة والفقه يف إطار زمنها التاريخي 
والثقافة التي ولدت فيها. كما يركز عىل مصادره الفكرية وأولئك الذين أثروا عليه، ربطاً ببيئته الثقافية من املعلمني والفالسفة ورجال 
الحكم الذين عارصهم، وأيضاً ربطاً بمنصبه أوالً كقاض إلشبيلية ثم كقاض أكرب يف قرطبة. أما الجانب الذي يحتل الشطر األكرب من 
الكتاب فهو تلك العالقة املتداخلة بني شتى جوانب شخصية ابن رشد وكيف تفاعل مثالً الجانب القضائي )والرشعي( مع الجانب الفلسفي 
لديه. ويرى الكاتب أنه من الخطأ الحكم عىل فلسفة ابن رشد انطالقاً من موقعه كقاض رشعي، فاحتالله هذا املنصب ال يتعارض مع 
تفكريه العقالني، بل يتكامل معه، إذ أنه يعترب أن األحكام الرشعية املنصوص عليها يف القرآن الكريم أمر مسلم به من قبل كل املسلمني، 

إال أن تفسريها وفهمها يأتي يف سياق عقالني يمت بالصلة أوالً لشؤون الدنيا قبل الخوض يف عالم الغيب. 
مقدمة الكتاب جاءت بعنوان "القايض والطبيب والفيلسوف"، ليعالج يف الفصلني الالحقني جانبي القايض والطبيب فيه، معتمداً يف 
الغالب عىل كتابات ابن رشد نفسها املتعلقة بذلك، كما عىل اختالفه أو توافقه مع غريه ممن سبقوه أو عارصوه. أما الفصل الثالث فهو 
بعنوان "شارح أرسطو" ليتبعه بفصل بعنوان "الفيلسوف والثيولوجي"، أما الفصل األخري أو الخالصة كما يسميها املؤلف فجاءت 

بعنوان "مفكر مسلم شخيص". 

الفن اإلسالمي

املؤلف: باربرا برند   -  عدد الصفحات: 240ص -  تاريخ النرش: 1992

Barbara Brend, Islamic Art, Harvard University Press, 1992 :التوثيق األجنبي

اللغة: اإلنجليزية

نرش هذا الكتاب للمرة األوىل عرب مطبوعات "املتحف الربيطاني" يف العام 1992، ليطبع العام التايل عرب مطبعة جامعة هارفرد 

الفن اإلسالمي بصورة متوازنة  التي تعالج موضوع  الكتب  أوائل  املتخصصني والنقاد كونه من  ثناء  الكتاب عىل  املرموقة، وحصل 

وموضوعية وعلمية بعيداً من األفكار النمطية املسبقة. مؤلفة الكتاب املتخصصة يف حقل الفن اإلسالمي تحرص عىل هذا التوازن، مبتعدة 

عن إطالق األحكام، معتربة أن الفن اإلسالمي "هو كل فّن أنتج عىل مدى األرايض اإلسالمية سواء للحكام أو للجمهور"، و"سواء من قبل 

مسلمني مؤمنني أو مسلمني غري ممارسني بالرضورة للعبادات"، وهذا من دون أن يكون الطابع الجغرايف هو الوحيد املحدد أو املهيمن، 

ذلك أن هذا الفن أنتج يف أراض مترشبة بالثقافة اإلسالمية، حسب قولها. 

تقسم برند كتابها إىل ثمانية فصول، إضافة إىل مقدمة وخالصة. وتأتي الفصول كاآلتي: "إرث اإلمرباطوريات: سوريا والعراق واليمن 

يف ظل الخلفاء"، "أرايض الغرب: مرص وشمال أفريقيا وإسبانيا"، "التجديد اآلتي من الرشق: دخول السالجقة إىل إيران واألناضول"، 

حكم السادة والعبيد: الزنكيون واأليوبيون واملماليك"، "آخر الغزاة الرشقيني: اإلمرباطورية املنغولية والتيمورية"، "التوهج، الرتف، 

هند  هندوستان:  يف  "أباطرة  العثمانية"،  اإلمرباطورية  وغربه:  الفوسفور  "رشق  والقاجاريني"،  الصفويني  ظل  يف  إيران  واالنهيار: 

السلطانية واملغولية". 

خالل هذه الفصول ال تكتفي املؤلفة باستحضار الفن اإلسالمي بتعدد أنواعه كالزخرفة والخط العربي والعمارة وما إىل ذلك، بل 

تحّدد مالمح هذا الفن وخصوصياته وفقاً للمكان الذي ولد فيه، وكيف تطور وانتقل بعد ذلك، ليشكل بذلك رحلة ثقافية معرفية تفيد 

خاصة غري امللم بهذه الحضارة ومدى مساهمتها يف مسرية اإلنسانية. يأتي الكتاب مدعماً بالصور واللوحات القيمة، إضافة إىل مرسد 

باألسماء واملصطلحات وببليوغرافيا. 

طوال خمسة عرش فصالً يتابع ترينر العلوم اإلسالمية 

املختلفة، بما فيها من علوم دقيقة، وعلوم زائفة، وفلسفات 

إىل  الفلك  علم  من  متنوعة  ميادين  أبحاثه  وتغطي  وآراء، 

الطب والجغرافيا والكيمياء والرياضيات، بل يتابع يف كل 

السابقة  الحضارات  يف  اإلسالمية  العلوم  هذه  جذور  ذلك 

عىل اإلسالم، مثل اإلغريقية واملرصية والرومانية والبابلية.

 وبرغم أن صفحات كل فصل من الفصول ال تتعدى 

خمس صفحات إىل عرش، وتنطوي عىل عناوين فرعية، فإن 

املادة الشيقة والرشوح التفصيلية ترد يف نهاية كل فصل، 

حيث أرفق املؤلف صوراً بلونني ولوحات توضيحية لرشح 

مختلف اآلالت العلمية يف الثقافة اإلسالمية.

اإلسكندرية  ملدرسة  خاصة  أهمية  املؤلف  يويل 

مدرسة  انتقلت  وقد  م.  ق  األول  القرن  منذ  ومكتبتها، 

اإلسكندرية بموروثها من العلوم يف الفلك والطب والكيمياء 

إىل إنطاكيا. 

والنساطرة  املونوفيزيون  املسيحيون  عمل  سوريا  ويف 

الرسيان عىل نقل هذا الرتاث إىل الرسيانية. 

الساساني  امللك  أسس  الثالث،  امليالدي  القرن  ويف 

معارف  ورثت  التي  جنديسابور،  مدرسة  األول  شاهبور 

تأسيس  وبعد  الرسيانية.  باللغة  السابقة  اإلسكندرية 

مدرسة  قررتها  التي  بالصيغة  العلم،  إليها  انتقل  بغداد، 

اإلسكندرية، ولكنه هنا صار يتطبع باللغة العربية بدالً من 

الرسيانية.

العرب  العلماء  أسماء  املؤلف  يرسد  ال  بليغ،  بإيجاز 

بأسماء خالدة  االستشهاد  »هنا  رأيه  يكفي يف  بل  جميعاً، 

مثل  الغرب:  يف  معارصيها  من  مماثلة  نظائر  لها  ليست 

والفرجاني،  والخوارزمي،  والكندي،  حيان،  بن  جابر 

إسحاق... بن  وحنني  والبتاني،  قرة،  بن  وثابت  والرازي، 

دفق ال انقطاع له من األسماء الرائعة ال يصعب االستمرار 

عقيمة  كانت  الوسطى  العصور  إن  أحد  لك  قال  إذا  بها. 

ازدهروا يف  األسماء وحسب، وكلهم  له هذه  فاذكر  علمياً، 

مدة قصرية من عام 750 إىل 1100م«.

الحضارة  وعلماء  للمسلمني،  كان  العلوم  هذه  كل  يف 

يف  وطريقتهم  الخاص،  إبداعهم  عام،  بشكل  اإلسالمية 

النظر والتعامل مع األشياء من منظور الثقافة اإلسالمية، 

العلماء  دور  أن  غري  مجتمعاتهم.  يف  املتبعة  والتقاليد 

املسلمني ال يتوقف عند هذا الحد، بل هم نقلوا الكثري من 

العلوم القديمة، أو علوم األوائل، كما كان يطلق عليها، إىل 

أوروبا. 

وهكذا تشكل املراجع العلمية اإلسالمية مورداً أساسياً 

من موارد املعرفة السابقة. 

فهناك نصوص يونانية كثرية ضاعت أصولها اليونانية، 

عدم  مع  وحتى  فقط.  العربية  ترجماتها  يف  بقيت  بينما 

فقدانها، يمكن للمراجع العربية أن تساعد يف حل كثري من 

إشكاالت قراءتها. 

تغذت  الذي  األساس  هي  العربية  املراجع  كانت  فقد 

عليه معرفة أوروبا يف عرص النهضة.

الكتاب  فإن  مهماً،  دوراً  العلمية  اآلالت  تؤدي  وإذ 

كآالت  العرب،  عند  العلمية  اآلالت  صور  من  عدداً  يقدم 

وأسطرالبات  ومكعبات،  كرات  من  الفلكي،  االستكشاف 

املوضوعات  هذه  تغطية  عن  وفضالً  وغريها.  وبوصالت 

كالً عىل انفراد، يقدم املؤلف مرسداً اصطالحياً باملفردات 

العلمية العربية، وقائمة شاملة بأهم املصادر.

للخلفية  استعراض  هما  الكتاب  من  األوالن  والفصالن 

منهما  األول  يقدم  اإلسالمية،  للمعرفة  العلمية  الثقافية 

اإلسالم،  بناها  التي  اإلمرباطورية  عن  شاملة  صورة 

اإليمان  بني  والعالقات  والروابط  القوى  الثاني  ويناقش 

واللغة والفكر.

 أما الفصل الثالث فينرصف لجذور العلم اإلسالمي. 

عند  الفلك  وصورة  الكونيات،  الرابع  الفصل  ويتناول 

أصلية  لغة  ولدت  التي  الرياضيات،  والخامس  املسلمني، 

وهل  التنجيم،  والسابع  النجوم،  السادس  والفصل  للعلم، 

هو علم أم علم زائف، والثامن الجغرافيا، والتاسع الطب، 

والعارش العلوم الطبيعية، والحادي عرش الكيمياء، والثاني 

عمر  من  األخرية  السنوات  عرش  والثالث  البرصيات،  عرش 

العلوم العربية، والرابع عرش انتقال هذه العلوم عند ظهور 

عرش  والخامس  أوروبا،  يف  ومدراسها  الرتجمة  حركات 

الغرب الجديد، الذي كونته العلوم اإلسالمية. 

والسادس عرش هو الخاتمة.

وال يخفي املؤلف الطابع التعريفي للكتاب، فهو يشري يف 

مقدمته إىل أنه »خالل القرون الثالثة األخرية أصبح العالم 

الفنية  واألعمال  األنصاب  من  بكثري  معرفة  عىل  الغربي 

الفخمة واآلثار األدبية التي أُبدعت يف مختلف بلدان اإلسالم 

دمشق،  القاهرة ومسجد  محل ومسجد  تاج  مثل  وحقبه، 

اإلسالمي  الرتاث  من  واحداً  جزءاً  وليلة...لكن  ليلة  وألف 

ظل حتى السنوات األخرية غري معروف لدينا، لكنه مع ذلك 

مارس تأثرياً أساسياً يف حياة ما بعد القرون الوسطى، أال 

وهو اإلنجاز التاريخي لعلماء اإلسالم وفالسفته، وأطبائه 

وفلكييه، ورياضييه وتقنييه، وعلماء الطبيعة فيه. 

فقد تالقى هنا مجتمع يضم نخبة من العلماء املسيحيني 

الثقافة  متعددة  جماعة  أول  كونوا  واملسلمني  واليهود 

ومتعددة القوميات من نوعها يف تاريخ العالم. 

وإنجازات هذه األخوّة العلمية االستثنائية هي موضوع 

هذا املسح التمهيدي املصور«.

العلم في إسالم القرون الوسطى

امل�ؤلف : هاوارد ترينر  - عدد ال�صفحات: 282�ص - تاريخ الن�رش : 1997 
 Howard R. Turner. Science in Medieval Islam  :الت�ثيق الأجنبي

An Illustrated Introduction. University of  Texas Press، 1997
اللغة: الإجنليزية
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بني القرن الثامن والخامس عرش، كانت األبحاث العلمية 
األكثر تقدماً وتطوراً تتّم يف اللغة العربية، بل يمكن القول إّن 
العربية كانت لغة العلوم السائدة يف نطاق جغرايف عريض، يمتد 
من إسبانيا حتى تخوم الصني. وهذا العمل الضخم، الذي يقع 
يف ثالثة أجزاء، أرشف عليه العالرِم املرصي ـ الفرنيس رشدي 
راشد، صاحب العديد من املؤلفات املرموقة حول العلوم عند 
العرب. وقد ساهم يف كتابة فصول الكتاب أكثر من 20 باحثاً 
واختصاصياً يف مختلف امليادين العلمية، من أوروبا والواليات 

املتحدة والعالم العربي.
املجلد األول، الذي سنستفيض بعض اليشء يف استعراضه، 
يضّم  والثالث،  الثاني  املجلدين  عرض  يف  اإليجاز  مقابل 
مساهمات يف حقل واحد هو الفلك، ويبدأه ريجيس مورلون 
)مساعد راشد يف اإلرشاف عىل الكتاب( بتقديم بانوراما شاملة 
والفارسية؛  والهندية  اليونانية  العربية،  الفلك  علوم  ملصادر 
وطرائق الرصد وإنشاء املراصد، ومشكالت الفلك التطبيقي، 
مورلون  ويضيف  العربي.  الفلك  تاريخ  يف  الكربى  واملراحل 
الثامن  القرن  بني  الرشقي  العربي  الفلك  حول  ثانياً  فصالً 
وأبي  البطاني  أعمال  عند  بالتحليل  ويتوقف  والحادي عرش، 

جعفر الخازن وعبد الرحمن الصويف وابن يونس والبريوني.
جورج صليبا يدرس نظرية األفالك والعلوم الفلكية عند 
العرب، بعد القرن الحادي عرش، مقارناً بني نظرية بطليموس 
حول حركة الشمس والقمر وزحل والزهرة وسواها، وشكوك 
ابن الهيثم التي جاءت يف كتاب »االستدراك عىل بطليموس«. 
الرشقية  واملدرسة  األندلسية،  املدرسة  منجزات  يدرس  كذلك 
عند  القمر  ونماذج  الشاطر،  ابن  عند  الشميس  )النموذج 
الشاطر؛  وابن  الشريازي،  الدين  وقطب  والطويس،  العريض، 
ونموذج األفالك العليا عند إبي عبيد الجوزاني، وابن الشاطر، 

والطويس...(.
فرنسيس ماديسون يتناول املراصد املحمولة أو الجوالة، 
االستخدام  لغرض  العرب  ابتكرها  التي  األدوات  ومجموع 
العميل، وبينها بالطبع مختلف أنواع األسطرالبات. كذلك يرشح 
املعدل«  »دائرة  بينها  األدوات،  من  أخرى  مجموعة  تصاميم 
الفلكية  األدوات  هذه  أّن  و»املسطح«، مستخلصاً  دادة«  و»العرِ
تقنيات  بها  امتازت  التي  العالية  الدقة  يف  المعاً  تراثاً  تمثّل 
االبتكار يف العالم اإلسالمي آنذاك. دافيد كنغ يتابع دراسة علم 
الفلك العربي، ولكن من زاوية اجتماعية أو دينية، تخّص حياة 
املسلم اليومية، يف عباداته عىل وجه التحديد، مثل طرائق تحديد 

القبلة، ومواقيت الصالة واإلمساك واإلفطار، وسواها.
ويف فصول الحقة من هذا املجلد األول يدرس إدوارد كنيدي 

خاصة  بصفة  متوقفاً  الخرائط،  ورسم  الرياضية  الجغرافيا 
البريوني،  اإلسالم، ومساهمات  املأمون، وأطلس  عند خريطة 
وخريطة اإلدرييس. هنري غروسيهـ  غرانج يدرس علوم املالحة 
هذا  يف  العربية  املصطلحات  من  طائفة  مستعرضاً  العربية، 
املضمار، وطائفة أخرى من أدوات اإلبحار البسيطة واملعقدة عىل 
حّد سواء، فضالً عن تقنيات استخدام الفلك وقراءة الخرائط. 
ويكتب خوان فرنيت وخوليو سامسو عن تطور علوم الفلك 
يف األندلس تحديداً، ويخصان بالذكر ما ُيعرف باسم »تقويم 
قرطبة« واحتساب جداول الخسوف. ومن الطبيعي أن ُيختتم 
هذا املجلد بمادة عن تأثري علوم الفلك العربية يف الغرب خالل 
القرون الوسطى، فيعدد هنري هوغونارـ  روش تفاصيل ذلك 

التأثري يف ميادين نظرية وتطبيقية عديدة.
املجلد الثاني يختص بالرياضيات والفيزياء، ويشارك يف 
كتابة فصوله أحمد سيدان، ورشدي راشد، وبوريس روزنفيلد، 
أالر،  وأندريه  دوبارنو،  ترييز  ـ  وماري  يوشكفتش،  وأدولف 
وجانـ  كلود شارييه، ومريام روجنسكايا، وغل راسل، ودافيد 
لندبرغ. وهذه مقاالت تتناول تأسيس علم الجرب كمبدأ ناظم 
األرقام  ونظرية  الهندسة  يف  مسبوق  غري  تطور  وراء  كان 
واإلحصاء  البرصيات  علوم  عىل  وانعكس  املزجي،  والتحليل 

واملوسيقى. الشخص األهّم يف هذه الفصول هو محمد بن موىس 
الخوارزمي، حيث ال تكاد إسهاماته تغيب عن موضوعات هذا 
الجزء، وال يكّف الباحثون عن اقتباس أعماله األساسية، مثل 
»الجرب واملقابلة«، و»حساب الهندسة«، و»الجمع والتفريق«. 
وثمة أعالم آخرون خالدون من أمثال ابن سهل، والكندي، وابن 

الهيثم، وحنني بن اسحق، والرازي، وابن سينا، وسواهم.
املجلد الثالث يبدأه دونالد هيل بمناقشة سلسلة التقنيات 
البارعة التي ابتكرها العرب املسلمون، وطبقوها واستخدموها 
والجسور  السدود  وبناء  املياه،  وجّر  الرّي  تشمل  ميادين  يف 
واملساكن، وما تنطوي عليه هذه األنشطة من حاجة لتطوير 
التطبيقات  هو  مهم  آخر  ميدان  واملساحة.  الطبوغرافيا 
استخدام  خاصة  الذكر،  سالفة  باألعمال  املقرتنة  امليكانيكة 
املياه يف توليد الطاقة. أندريه ميكيل، األكاديمي املختّص بأدب 
اإلسالم وحضارته عموماًً، يشارك بفصل ممتع عن الجغرافيا 
العربية  الذي لعبته اآلداب  الدور الحيوي  العربية، فيشري إىل 
األغراض  شاملة  موسوعية  مؤلفات  خالل  من  تطويرها،  يف 
و»كتاب  الذهب«  و»مروج  النفيسة«  »األعالق  مثل  والبلدان، 
وابن  واإلسطخري  للبلخي  أخرى  وأعمال  واملمالك«،  املسالك 

حوقل واملقديس، وسواهم.
فصول هذا الجزء يساهم يف كتابتها توفيق فهد،عن تصنيف 
النبات وعلوم الزراعة؛ ودانييل جوكار، عن تأثري الطّب العربي 
العربية  العلمية  املؤسسات  عن  ميشو،  وفرنسواز  الغرب؛  يف 
بغداد.  يف  الحكمة«  »بيت  ومثال  الوسطى،  القرون  خالل 
العلوم،  بمادة عن تصنيف  املجلد  ويختم جان جوليفيو هذا 
للخوارزمي  العلوم«  »مفاتيح  مثل  أعمال  تأثري  فيستعرض 
للكندي،  و»الفهرست«  العلوم« البن حزم،  و»مراتب  الكاتب، 
الحكمة«  و»صندوق  الفارابي،  نرص  ألبي  العلوم«  و»إحصاء 

لجابر بن حيان، وغريها.
ويف ختام كل مجلد هنالك مرسد مفاهيم، ومرسد مؤلفات، 
ومرسد أعالم وأماكن، إىل جانب مرسد مكثف يتضمن املراجع 

املختلفة، ويف رأسها أمهات املؤلفات العربية. 
الغربي،  الكتاب مرجع  ال غنى عنه للقارىء  وبذلك فإّن 
ولعّل املنهجيات الصارمة التي اعتمدها املساهمون فيه تجعله 

قدوة للباحثني العرب أيضاً.

تاريخ العلوم عند العرب

امل�ؤلف : م�ؤلف جماعي، اإ�رشاف ر�صدي را�صد  - عدد ال�صفحات : 386 �ص - تاريخ الن�رش :1997 
 Sous la direction de Roshdi Rashid. Histoires des sciences arabes. األجنبي:   التوثيق 

Seuil، Paris 1997
اللغة: الفرن�صية

منذ السطور األوىل يعلن كتاب »الفن والعمارة يف اإلسالم 

1250 – 1800« أنه تتمة لكتاب »الفن والعمارة يف اإلسالم 

وأوليغ  إيتنغهاوسن  ريتشارد  كتبه  الذي   ،»1250  –  650

غرابر، ويرمي إىل استكمال البحث الذي بدأه الكتاب السابق 

كان  اإلسالمي،  العالم  أن  غري  اإلسالمي.  الفن  تاريخ  حول 

قد شهد، يف الفرتة التي يغطيها هذا الكتاب، الغزو املغويل 

ملرشق العالم اإلسالمي، وقد أحدث املغول آثاراً كثرية، ففي 

ما يتعلق بالعمارة يعتقد املؤلفان أن املغول هم الذين نقلوا 

اإليوان الرباعي إىل إيران والهند. كما أن الفن اإليراني لعب 

دوراً وسيطاً يف نقل الفنون الرشقية إىل بقية أرجاء العالم 

الصينية وال  املوضوعات  املثال، كانت  اإلسالمي. عىل سبيل 

هذه  ولكن  اإلسالمية،  البلدان  يف  معروفة  الخزف  يف  سيما 

املوضوعات لم تندمج لتصبح عنارص تزيينية مهمة حتى عام 

الورقية  الصناعات  عىل  نفسها  املالحظة  وتصح  م.   1250

وصناعة الكتب. ومن هنا يويل املؤلفان بعض األهمية لدراسة 

فنون إيران، باعتبارها العنرص الناقل للتأثريات الرشقية يف 

فنون العالم اإلسالمي.

القسم  ويغطي  الفصول،  من  عدد  عىل  الكتاب  ينطوي 

تقترص  وإذ   .1500  –  1250 من  املمتدة  الفرتة  منه  األول 

الثاني  الفصل  فإن  التمهيدي،  األول  الفصل  عىل  املقدمة 

حكم  ظل  يف  الوسطى  وآسيا  إيران  يف  العمارة  يستعرض 

اإليلخانيني وخلفائهم. ويعرض الفصل الثالث للفنون بعامة 

يف هذه الفرتة نفسها. بينما يتناول الفصل الرابع العمارة يف 

إيران وآسيا الوسطى يف ظل حكم التيموريني ومعارصيهم. 

والفصل الخامس الفنون بعامة يف املنطقة والفرتة نفسها. 

حكم  ظل  يف  مرص  يف  بالعمارة  السادس  الفصل  ويعنى 

املماليك )1260 – 1389(. ويعرض الفصل السابع للعمارة 

يف مرص وبالد الشام والجزيرة العربية يف ظل حكم املماليك 

الفنون  الثامن  الفصل  ويتناول   .)1517  –  1389( للفرتة 

يف مرص وسوريا يف ظل املماليك يف هذه الفرتة نفسها التي 

يقسمها إىل ثالث حقب متوالية: هي الحقبة األوىل والوسطى 

العمارة  مناقشة  إىل  التاسع  الفصل  وينرصف  واألخرية. 

الحفصيني  حكم  ظل  يف  اإلسالمي  املغرب  بالد  يف  والفنون 

العارش  الفصل  ويناقش  التوايل.  عىل  والنرصيني  واملرينيني 

والعثمانيني  البيالقة  عهد  يف  وتركيا  األناضول  يف  الفنون 

األوائل. ويعرض الفصل الحادي عرش للعمارة والفن يف الهند 

يف ظل السلطنات.

 –  1500 من  الفرتة  يستغرق  الذي  الثاني،  القسم  يف 

1800، يتناول الفصل الثاني عرش الفنون يف إيران يف عصور 

الصفويني والزنديني. والفصل الثالث عرش العمار يف إيران 

يف هذه الفرتة. والفصل الرابع عرش العمارة والفنون يف آسيا 

الوسطى يف ظل حكم األزبكيني. ويعرض الفصل الخامس 

القسطنطينية.  العثمانيني حتى فتح  للعمارة يف عهد  عرش 

والسادس عرش للفنون يف هذه الفرتة. والسابع عرش العمارة 

والفنون يف مرص وشمال إفريقيا، بما يف ذلك ليبيا وتونس 

والجزائر واملغرب. ويتناول الفصل الثامن عرش العمارة يف 

عرش  والتاسع  دكان،  يف  ومعارصيهم  املغول  عهد  يف  الهند 

الفصل  املنطقة نفسها. ويتناول  الحقبة يف  الفنون يف هذه 

يف  املتأخرة  اإلسالمية  الفنون  آثار  األخري،  وهو  العرشون، 

الغرب ويف العالم اإلسالمي عىل السواء.

هكذا يستخدم هذا الكتاب، مثل سابقه، منهج العرض 

ولكن يف سياق جغرايف  الفنية  التغيريات  متابعاً  التاريخي، 

وشمال  األوسط  الرشق  ثم  الوسطى  وآسيا  إيران  من  يبدأ 

إفريقيا ثم الهند. ويركز النص بشكل منفصل عىل العمارة 

فنية  موضوعة  بمتابعة  فصل  كل  فيتخصص  والفنون. 

والجمالية،  األسلوبية  قضاياها  بمناقشة  يكتفي  ال  معينة، 

بل أيضاً يمتد إىل مناقشة السياقات االقتصادية واالجتماعية 

والتاريخية لهذه األعمال. 

الفن والعمارة في اإلسالم 1250-1800م

امل�ؤلف : �صيال بلري وج�ناثان بل�م  - عدد ال�صفحات : 368�ص -تاريخ الن�رش : 1995 
 Sheila S. Blair and Jonathan M. Bloom. The Art and  : الت�ثيق الأجنبي

Architecture of Islam، 1250-1800. The Yale University Press، 1995
اللغة: الإجنليزية
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الصورة الشائعة عن تاريخ الفن يف اإلسالم أن الحضارة 

اإلسالمية لم تعرف سوى الفن التجريدي، الذي يهتم بالتعبري 

عن الالمتناهي من خالل األشكال املجردة كاألبعاد الهندسية، 

والرسم، والحروفيات. لكن هذا الكتاب يفاجئ قارئه بصورة 

أخرى مختلفة تماماً. 

إذ يظهر أن بدايات الفن اإلسالمي لم تكن الفن التجريدي 

بواكري  فمنذ  لذلك.  املبارش  النقيض  كانت  بل  اإلطالق،  عىل 

العرص األموي، عرف الفن اإلسالمي »النحت التجسيمي«.

فيتناول  الخالفة،  بعرص  الكتاب  من  األول  القسم  يبدأ 

ظهور اإلسالم واملناخ الفني الذي كان سائداً يف فرتة ظهوره.

 ثم يعرض لعرص األمويني وفنونهم يف الفرتة املمتدة من 

650 – 750 م. فيدرس فن قبة الصخرة، التي يرى فيها فناً 

إسالمياً يتحدى الفنني اإلغريقي والبيزنطي. 

وهو يالحظ أن صك النقود األوىل يف عرص عبد امللك بن 

مروان كانت خالية من الصور، لكنها رسعان ما عادت إىل 

بعد  ما  الفن  عن  كثرياً  تبتعد  ال  بطريقة  الصور  إىل  اللجوء 

امللك.  عبد  بن  الوليد  ملسجد  فقرة  يخصص  ثم  الساساني. 

تزين  كانت  التي  واللوحات  التماثيل  من  عدد  عن  ويكشف 

قصور األمويني، وال سيما التماثيل التي ُعثر عليها يف »خربة 

وعىل  واقف  لشخص  تمثال  عىل  العثور  تم  حيث  املفجر«، 

القاعدة عند قدميه ُصوِّر أسدان يف وضعية تأهب. 

كما عثر عىل تماثيل لنسوة، ويف ديوان خربة املفجر عثر 

عىل سقف قبة عىل شكل وردة، تحيط بها ستة رؤوس يرجح 

أنها رؤوس بعض أفراد العائلة األموية.

يف العرص العبايس، صار الفن اإلسالمي يطور العنارص 

الفنية يف طريق التجريد. 

وألول مرة يف تاريخ اإلسالم، بدأت تنمو صناعة الكتاب، 

تجليداً  الكتب«  »زخرفة  فن  الصناعة  هذه  معها  وحملت 

وتزييناً وتلويناً ورسوماً.

يعتذر  الخالفة«،  »انحالل  املعنون:  الثاني  القسم  يف 

املؤلفان بأن هذا القسم أقل تماسكاً من القسم الذي سبقه 

والذي سيليه، »ألن من املستحيل املحافظة عىل ترتيب زمني 

صارم ملتابعة منطقة تمتد من الصني إىل املحيط األطليس ويف 

الوقت نفسه بيان الخصوصيات املحلية أو املتوارثة«. ولهذا 

ينرصف املؤلفان إىل متابعة تاريخ الفن اإلسالمي يف املناطق 

املحيطية األربع، يف إسبانيا واملغرب ومرص الفاطمية وشمال 

رشق إيران.

املمتدة  الفرتة  يغطي  الذي  الكتاب  من  الثالث  القسم  يف 

من القرن الحادي عرش امليالدي حتى الثالث عرش، يعرض 

حيث  من  آسيا،  ووسط  إيران  يف  اإلسالمية  للفنون  املؤلفان 

النصب واملساجد واألرضحة واألبراج واملنائر والقبب والنحت 

التزييني الدنيوي، ويالحظان أن الفن اإلسالمي أخذ بالتعقيد 

يف هذه الفرتة، فصارت تظهر عليه معالم جديدة، مثل املباني 

والقصور ذات األواوين املتعددة. 

والجزيرة  والعراق  الهند  يف  األخرى  البلدان  يتناوالن  ثم 

الزخرفة  لرضوب  التطرق  مع  واألناضول،  ومرص  وسوريا 

يتناول  وبالطبع  واملوضوعات.  التقنيات  من حيث  والتزيني 

النحاسية واملعدنية والنسيح والفخار وفنون  األعمال  فنون 

وتنميق  والزجاجية  الخشبية  واألعمال  الكتاب  صناعة 

املخطوطات.

يقع الكتاب يف 448 صفحة، ويضم أكثر من 400 لوحة، 

يعكس الكثري منها مكتشفات لم تعرف معرفة كافية حتى 

اآلن.

الفن والعمارة في اإلسالم من 650 – 1250م 

امل�ؤلف : ريت�صارد اإيتنغهاو�صن واأوليغ غرابار  - عدد ال�صفحات : 448�ص  - تاريخ النرش :  1987  
 Richard Ettinghausen and Oleg Grabar  :التوثيق األجنبي

The Art and Architecture of Islam 650 – 1250. The Pelican History of Art، 1987
اللغة: اإلنجليزية

 )1894  -1815 شاك)  فون  فريدريش  أدولف  يعد 
واحداً من روّاد الدراسات األندلسية يف أملانيا يف القرن التاسع 
عرش. ويجيء التوقف عند هذا الكتاب الرائد الذي صدر عام 

1865م، لعدة أسباب:
1. كان لفون شاك حضور مهم يف الحياة الثقافية يف أملانيا؛ 
فقد كان شاعراً وكاتباً روائياً وناقداً وسياسياً ودبلوماسياً، 
رئاسة  توىل  حيث  العامة،  الحياة  يف  حضوره  عن  فضال 

املحكمة العليا يف دولة بروسيا.
دراسة  أجل  من  مدة سنتني،  إسبانيا  يف  فون شاك  أقام   .2
تاريخ الـ mauern أو لـ moor وهي الكلمة التي جرى 
اطالقها عىل املسلمني يف إسبانيا، حتى لو كانت أصولهم 
غري إسبانية، وقد فتنته الحضارة اإلسالمية فأخذ يدرسها، 
ويتتبع تأثرياتها يف الحضارة األوروبية، وامتدت دراسته 

إىل صقلية ومالطة.
 385 يف  والواقع  جزءين  من  املكون  الكتاب  هذا  يشكل   .3
للدراسات  نوعية  إضافة  الصغري  القطع  من  صفحة 
اإلسبانية يف املكتبة األملانية. ويبدو أن كتابات فون شاك لم 
تقترص عىل إسبانيا املسلمة، بل تعدتها إىل اآلداب اإلسبانية 
يف  والفنون  املرسح  »تاريخ  عن  دراسة  فكتب  املعارصة 

إسبانيا«.
4. توالت طبعات هذا الكتاب باللغة األملانية بالنظر ملا ينطوي 
عليه الكتاب من أبعاد معرفية، وما يقدمه من متعة للقارئ 
األوروبي عموماًً، ومن الرضوري أن يشار إىل أن اإلسبان 
اهتموا بالكتاب وترجمه خوان بالريا )1827 – 1905م( 

إىل األسبانية، ونقله الطاهر مكي إىل العربية.
يف  تتناول  مفردة  عرشة  سبع  الكتاب  هذا  جزءآ  يحوي 
مجموعها مسألتني: تطور الشعر العربي يف األندلس وصقلّية، 
واألغراض الرئيسية لهذا الشعر، فضالً عن فنون األندلسيني 
ومعمارهم، إضافة إىل فنون املعمار العربي يف كل من صقلية 
إىل  تشري  معاً  والعمارة  الشعر  دراسة  أن  شك  وال  ومالطة. 
ذاته، وعي  الوقت  يف  يكشف،  لكنها  الواسعة؛  املؤلف  ثقافة 
املؤلف النقدي الذي يرى أن األبعاد الحضارية لألمة تتكامل 
يف نهاية املطاف وتكشف عن روح العرص الذي نشأت فيه 

وإن اختلفت وسائل التعبري.

سبعة  خالل  من  املسائل  لهذه  شاك  فون  تناول  يجيء 

التتبع  فيها  يتالقى  الكتاب،  عىل جزئي  موزعة  عرش فصالً 

يتالقى  مثلما  امليدانية،  واملعاينة  النيص  والتحليل  التاريخي 

اإلعجاب الشديد باملنجز الحضاري العربي اإلسالمي، بالقدرة 

األملانية  إىل  ونقلها  العربية  الشعرية  النصوص  تذوق  عىل 

مستوفية رشائط الكتابة الشعرية باألملانية.

ولعّل من الرضوري أن أشري يف هذا املقام، إىل أن الظاهر 

مكي الذي قام برتجمة هذا الكتاب عن اإلسبانية قد قسمه إىل 

ثالثة أجزاء، وإن كان فون شاك قد قسم كتابه إىل جزءين، 

كما سبقت اإلشارة، يحويان املفردات التالية:

) الجزء األول(: 1. مدخل 2. علّو الثقافة العربية اإلسالمية 

يف إسبانيا وازدهار الشعر فيها. 3. مالحظات عامة عن هذا 

الشعر.   4. شعر الغزل  5. شعر الحرب 6. الخمريات وشعر 

 .9 الديني  والشعر  الرثاء   .8 والهجاء  املديح   .7 الطبيعة  

صقلّية يف الشعر العربي يف إسبانيا.

) الجزء الثاني(: 1. الشعر العربي يف صقلية.  

 2. الشعر الشعبي والشعر امللحمي.

3. العالقات بني الشعر العربي وشعر أوروبا املسيحية.

عرش  الثالث  القرن  حتى  ومعمارهم  األندلسيني  فن   .4

امليالدي.  

5. املعمار العربي يف صقلية/ املعمار العربي يف مالطة . 
الفن  آثار  آخر  العربية،  الثقافة  احتضار  غرناطة،   .6

العربي يف أوروبا.
للكتاب  ترجمته  يف  مكي  أن طاهر  بالذكر  الجدير  ومن 
وتوزيعه له عىل ثالثة أجزاء قام بإعادة ترتيبه ليكون الحديث 
عن الشعر يف جزء والحديث عن الشعراء يف جزٍء ثاٍن؛ وليجيء 
الحديث عن الفنون يف جزء ثالث منفصل، ولعله كان يتابع 

املرتجم اإلسباني يف هذا العمل. 
باألبعاد  يتقيد  ال  شاك  فون  كتاب  أن  املعروف  ومن 
فالكتاب  بها.  التقيد  عىل  املسترشقون  دأب  التي  املنهجية 
سياحة ذاتية يف التاريخ العربي يف إسبانيا، ال تخضع لتنظيم 
مدريس، بقدر ما تصدر يف املقام األول عن نزعة استكشافية، 
لكن فون شاك كان يعي تطور هذا التاريخ ابتداًء بعهد الوالة 
) 92- 138هـ( الذي بدأ بطارق بن زياد وموىس بن نصري، 
ثم بعرص سيادة قرطبة الذي بدأ بعبد الرحمن الداخل)138- 
172هـ(، والخالفة االموية التي توىل فيها عبد الرحمن الثالث 
مقاليد الحكم)300- 350هـ(، حيث أعلن نفسه عام 326هـ 
انتهت  وقد  الله.  لدين  النارص  املؤمنني  بأمري  ولقب  خليفة 
الطوائف  ملوك  عرص  ليبدأ  422هـ؛  عام  الخالفة  مرحلة 
)402- 456هـ( ثم يجيء عرص دول املرابطني واملوحدين 
ودولة بني األحمر التي انتهت بسقوط غرناطة عام 897هـ 

/ 1492م.
لقد توقف فون شاك يف كتابه عند الشعر العربي، وقّدم 
آراء تدل عىل معرفة وإعجاب بهذا الشعر، مثلما تحدث عن 
وأشعار  أشعارهم  بني  يقارن  وكان  األندلس،  شعراء  أبرز 

الرتوبادور.
 مثلما تميّز حديثه عن فن العمارة بالدقة والتحليل الفني 

العميق. 
غري أن أبرز مايمكن للقارئ أن يتوقف عنده وهو يتأمل 
هذا الكتاب، هو ريادة مؤلفه يف الكتابة عن الحضارة اإلسالمية، 
التي ترسم للعربي  والدفاع املوضوعي عنها، ودحض اآلراء 
صورة مفرطة يف سلبيتها وعدوانيتها، مثلما يربز فون شاك 
دارساً دقيقاً يستقيص عمق تأثري الشعر والفنون يف وجدانات 
ا بآداب شتى، قادراً عىل املقارنة بينها،  الناس، ودارساً عارًفُ
موقناً بأن الشعر العربي يف إسبانيا، كان له فضل التأثري يف 

الشعر الغنائي األوروبي.
الدقيق لألماكن وما  بالتحليل والوصف  وتراه ال يكتفي 
اآلثار  تلك  يربط بني  بل  فيها من قصور ومساجد وحدائق 

املعمارية وما قيل فيها من أشعار.

الشعر والفن العربي في إسبانيا وصقلية

امل�ؤلف: اأدولف فريدري�ص ف�ن �صاك - عدد ال�صفحات: 776�ص تاريخ الن�رش:  1979
 Adolf Friedrich Von Schack. Poesie und kunst der Araber in :الت�ثيق الأجنبي

spanien und sicilien. 2 baende Georg olms verlag : 1979
اللغة: الأملانية
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يتناول الكتاب التعايش بني اإلسالم واملسيحية يف األندلس 
ويرى املؤلف أن اإلسالم قد انطلق من الرشق األوسط محموالً 
عىل رايات الجهاد التي رفعتها القبائل العربية التي لم تكن 
انهيار  املسلمون  استغل  اإلسالم. ولقد  معروفة قبل ظهور 
اإلمرباطوريتني الفارسية والرومانية وانطلقوا بدينهم خارج 
حدود الجزيرة العربية ملأل الفراغ الذي أحدثه سقوط أكرب 
إمرباطوريتني آنذاك. واستطاع املسلمون أن يغزو إسبانيا وأن 
ينطلقوا نحو جبال البرييني يف فرنسا ولكن هزيمتهم عام 
)732( عىل يد »تشارلز مارتل« جعلتهم يرتاجعون جنوب 
جبال البريينى حيث أقاموا حضارة عريقة تتميز بالتسامح 
الديني وتعدد العرقيات والرخاء االقتصادي والثقايف والعلمي 
يف حني كانت أوروبا تضطهد األقليات غري املسيحية. ولذلك 
لعب املسلمون يف األندلس دوراً هاما يف إرساء أساسات عرص 

النهضة األوروبية. 
ومع انهيار الخالفة األموية وظهور قادة محليني يؤمنون 
األندلس يف  اإلسالمية يف  الحضارة  بدأت  اإلسالمي  بالتطرف 
التصدع واالنهيار، مما مهد الطريق إىل الغزوات الصليبية عىل 
ابن  أن  املؤلف  ويرى  أخرى.  مرة  األندلس  واستعادة  الرشق 
الرشد لو ظهر يف وقت آخر غري القرن الثاني عرش الذي اتسم 

بالتطرف لكان له شأن آخر. 
ويف مقدمة الكتاب يتناول املؤلف ظهور اإلسالم وإنتشاره 
يف القرنني السادس والسابع والفتح اإلسالمي ملنطقة الهالل 
الخصيب ومرص وشمال إفريقيا وبالد الرافدين والتوغل داخل 
حدود اإلمرباطورية الرومانية ثم الفارسية مما فتح الباب عىل 
مرصاعية لفتح األندلس فيما بعد. ويذكر املؤلف يف الجزء الثاني 
من الكتاب أن تشارملان- ملك فرنسا- قد تبنى مفهوم الحرب 
املقدسة كرد فعل ملبدأ الجهاد الذي رفعه املسلمون أثناء املعارك 
معه. ويشري املؤلف أن بعض املؤرخني يعتقد أن هزيمة املسلمني 
عند جبال البريينى كانت رضبة قاسمة لهم ولكن هذه الرواية 
غري صحيحة،  فلقد أقام املسلمون بعدها حضارة عريقة يف 
األندلس. ويرى املؤلف أن املعركة عند جبال  البريينى قد منعت 
املسلمني من نرش اإلسالم يف أواسط أوروبا ولكنها لم تؤثر عىل 
تواجدهم يف األندلس. ولقد فشل شارملان عام 778 يف هزيمة 

املسلمني يف األندلس. ويف األندلس أقام املسلمون حضارة عريقة 
يف قرطبة حيث املسجد الكبري وحيث مقر الخليفة يف مدينة 

الزهراء وحيث املكتبة العظيمة التى أنشأها املسلمون هناك.  
متفوقني  كانوا  األندلس  يف  املسلمني  أن  املؤلف  ويرى 
واالقتصادية  والعلمية  العسكرية  النواحي  يف  األوروبيني  عىل 
والثقافية. ويرى أن اإلسالم ليس ديناً قائماً عىل العنف وعىل 
األندلس  إىل  اإلسالم  عودة  من  الخوف  عن  الكف  األوروبيني 
واحتالل أوروبا مرة أخرى. ويرى املؤلف أن أوروبا كانت قارة 
متخلفة وأن سكانها كانوا عبارة عن مجموعات من الربابرة  يف 

الوقت الذي كانت حضارة األندلس ساطعة يف اآلفاق. 
ويشري املؤلف إىل الدور الذي لعبه كبار القادة املسلمني يف 
األندلس خاصة موىس بن النصري وطارق بن زياد وعبد الرحمن 
النص  من  كبرية  مساحة  املؤلف  له  خصص  الذي  الداخل 
711 عندما عربت  تبدأ من عام   الكتاب  التاريخي. وأحداث 

الجيوش العربية مضيق جبل طارق مروراً بوفاة عبد الرحمن 

الداخل ثم انهيار املمالك األندلسية. وينتقد املؤلف فتوى البابا 

عام 1215 بطرد جميع املسلمني من األندلس، ويرى أن الدين 

اإلسالمي أفضل من الحضارة الغربية ويرى أن الغزو اإلسالمي 

لألندلس كان له آثاراً ايجابية عىل القارة األوروبية وتمنى لو 

استطاع املسلمون احتالل أوروبا يف القرن الخامس امليالدي، 

أي قبل 300 عام من وصولهم إىل إسبانيا. 

ويعتقد املؤلف أن الغزو اإلسالمي لو جاء إىل أوروبا مبكراً 

ساد  الذي  الجهل  من  التخلص  العجوز  القارة  الستطاعت 

العصور الوسطى. ولقد أثار هذا الكتاب حفيظة  األوروبيني 

الذين انتقدوا املؤلف الذي دافع عن اإلسالم وأكد أن املؤرخني 

يف الغرب يتعمدون اإلساءة إىل اإلسالم ألنهم لم يعرفوا اإلسالم 

جيداً، كما أنه أرص أ عىل أن اإلسالم أفضل بكثري من الثقافة 

األوروبية وأنه يدعو إىل التسامح والتعايش بني جميع األديان. 

كما أشار املؤلف  إىل أن التعاون املشرتك بني املسيحني وعبد 

الرحمن الداخل حيث تحالف الطرفان ضد العباسيني الذين 

سعوا إىل بسط نفوذهم عىل األندلس يف أعقاب انهيار الخالفة 

األموية. 

المحنة اإللهية:اإلسالم وصنع أوروبا)1215-570(

امل�ؤلف: دافيد ل�ي�ص - عدد ال�صفحات : 512 �ص - �صنة الن�رش: 2008
 david lewis، God’sCrucible:Islam and the Making of Europe،570-1215، :الت�ثيق الأجنبي

 w.w. norton،2008
اللغة: الإجنليزية

تمثل إسبانيا األرض األوروبية الوحيدة التي حصل فيها 

التفاعل والتماس بني اإلسالم وأوروبا. ويف هذا الكتاب يراجع 

مونتغمري وات تاريخ إسبانيا اإلسالمية، مبتدئاً من انهيار 

الفيسغوثيني يف القرن الثامن حتى سقوط غرناطة يف القرن 

الخامس عرش، ويتابع أثر فتح إسبانيا ومقدار ما أسهمت به 

الحضارة اإلسالمية يف الحضارة األوروبية.

يقع كتاب »تاريخ إسبانيا اإلسالمية« يف )220( صفحة، 

تتوزع عىل أحد عرش فصالً. 

يعنى الفصل األول بالفتح اإلسالمي، ويدرسه يف البداية 

كطور من أطوار التوسع العربي، ثم يتفحص أسباب ضعف 

إىل   711 عام  من  الفتح  ومساق  »الفيسغوثية«،  إسبانيا 

716. وينظر الفصل الثاني يف شؤون الوالية التابعة لخالفة 

دمشق، من حيث التنظيم ونهاية التقدم، والتوترات الداخلية 

يف الوالية. ويعرض الفصل الثالث لإلمارة األموية املستقلة، 

فينظر يف تأسيسها وأزمتها. 

ويعيد الفصل الرابع النظر يف إسبانيا األموية يف أوجها، 

االجتماعية  والحركات  لها،  االقتصادي  األساس  هو  وما 

والدينية التي تململت يف داخلها، وعالقتها باملؤسسة الحاكمة. 

ويتناول الفصل الخامس اإلنجازات الثقافية يف ظل األمويني، 

الدين، ومن حيث  العقلية: من حيث علوم  الحياة  بما فيها 

)املورية(.  املغربية  الثقافة  الشعر واألدب، والفن، ومصادر 

وما  العربي،  الحكم  انهيار  إىل  السادس  الفصل  ويتطرق 

كانت تمثله الدكتاتورية العامرية، وأسباب انحاللها، وملوك 

الطوائف )1009 – 1091(. 

يسميه  ما  يف  يتمثل  الطوائف  ملوك  عن  البديل  وكان 

املؤلفان بإمرباطورية الرببر. 

وهذا ما يتعرض له الفصل السابع، الذي يدرس أسس 

الدولة املرابطية، وكيف انتقل املرابطون إىل إسبانيا. 

ويختص الفصل الثامن أيضاً بدراسة إمرباطورية الرببر 

الثانية، املتمثلة يف املوحدين، ولهذا يدرس ابن تومرت وحركة 

املوحدين، وإسبانيا يف ظل املوحدين حتى 1223. ويعرض 

االنحالل  رافقت  التي  الثقافية  للعظمة  التاسع  الفصل 

السيايس، ليدرسها يف الشعر والنثر والفلسفة وعلوم الدين 

والتاريخ والفلسفة والتصوف وكذلك يف فن القرنني الحادي 

عرش والثاني عرش.

 ويتناول الفصل العارش أواخر عهود إسبانيا اإلسالمية، 

الغرناطي،  الحكم  تحت  واملسلمني  غرناطة،  نرصيي  من 

بمناقشة وضعية  الفصل  وينتهي  الرتاجع،  فرتة  يف  واألدب 

الفن يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش.

إسبانيا  »أهمية  عرش،  والحادي  األخري  الفصل  أما   

اإلسالمية«، فيدرس ما يسميه باالستعمار العربي واإلسالمي، 

وتحفيز إسبانيا املسيحية وأوروبا، والعظمة الداخلية التي 

سادت إسبانيا اإلسالمية.

العربية  للغة  متمرس  أستاذ  هو  وات  ومونتغمري 

والدراسات اإلسالمية يف جامعة أدنربة. وبيري كاشيا هو أستاذ 

يف جامعة أدنربة أيضاً، ويف جامعة كولومبيا، وله الكثري من 

الدراسات يف اللغة العربية واألدب العربي.

تاريخ إسبانيا اإلسالمية 

امل�ؤلف  : م�نتغمري وات وبيري كا�صيا - عدد ال�صفحات : 220�ص - تاريخ الن�رش : 2007
 W. Montgomery Watt and Pierre Cachia  :الت�ثيق الأجنبي

A History of Islamic Spain. Aldine Transactio (2007).
اللغة: الإجنليزية
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معروف،  وصحفي  روائي  مولينا  مونيوث  أنطونيو 

غرناطة  جامعة  من  الفن  تاريخ  يف  اإلجازة  عىل  حاصل 

جائزة  عىل  حائز  اإلسبانية،  امللكية  األكاديمية  يف  وعضو 

قرطبة  تاريخ  للقارئ  يروي   ،1991 يف  لألدب  بالنيتا  

التي  للمدينة  ية  وُموحرِ جميلة  أدبية  مقدِّمة  بعد  املسلمة، 

املسلمني  قدوم  منذ  األموية،  الخالفة  عاصمة  ستصبح 

الرصاعات  فرتة  إىل  أفريقيا سنة  711   من شمال  إليها 

التي ستؤدي إىل تضعضع الخالفة،  الداخلية  والتناحرات 

الثالث من فرض  ن مملكة قشتالة، بقيادة فرناندو  وتمكَّ

سيطرتها عىل العاصمة األموية يف 1236. 

عرب  يرحل  مولينا  مونيوث  األمويني«،  »قرطبة  يف 

الحادي عرش،  القرن  إىل  الثامن  القرن  منذ  املدينة  تاريخ 

األرض  قادمون من  يف تسعة فصول، يستهلُّها بـ»رجال 

الجزيرة  الغزو اإلسالمي لشبه  السماء«، مع بداية  أو من 

اإليبريية. بدايًة، يرسد الكاتب كيف راقب أهل املدينة هذا 

س وخيفة، وقد سبقت هؤالء العرب أخبارهم  الزحف بتوجُّ

إخباريي  روايات  أحفَّتها  التي  قرطبة  أن  إال  »املريبة«، 

القرن الثالث عرش بمشاهد مروِّعة تكاد تصل بوصفها إىل 

مشاهد انجيلية منبثقة من سفر الرؤيا،  يؤكد الكاتب أنها 

لم تشهد أية مقاومة تذكر عند دخول املسلمني إليها، اللهم 

الكنائس،  بإحدى  اعتصموا  الذين  وحاشيته  الحاكم  من 

خصوصاً وأن  أهل املدينة كان قد طفح بهم الكيل من ظلم 

الحكم القوطي وسيطرة رجال الدين، وأن كل هذه املشاهد 

ال تتعدى كونها أدبيات يف إطار حرب دينية عدائية، وبالتايل 

ذلك  مؤرخي  أخبار  بها  توحي  التي  باملأساوية  تكن  لم 

العرص. ثم إن هناك وثائق الحقة تثبت هذه املسألة وهي 

املعاهدة التي وقعها عبد العزيز بن موىس بن نصري واألمري 

القوطي تيودومري، والتي تنص بنودها عىل ضمان الحماية  

للحاكم، عدم عزله عن السلطة أو حتى خفض مكانته أو 

أو  نسائهم  عن  إبعادهم  أو  أرسهم  عدم  حاشيته،  مكانة 

أبنائهم، عدم التعرض لهم بالقتل أو لكنائسهم بالحرق أو 

السطو وعدم إجبارهم عىل تغيري معتقدهم. فإذا ما تركنا 

األدبيات التاريخية جانبا،  يتضح لنا كما يؤكد الكاتب أن 

العرب،  إىل قرطبة قبل  أتوا  »الطاعون والجفاف والجوع 

وكانوا ُمبيدين أكثر بكثري منهم«.   

يف الفصل التايل، »األمري الهارب«، يحكي الكاتب قصة 

عبد الرحمن بن معاوية، األمري املنحدر من ساللة األمويني 

الذي فرَّ هارباً من سوريا بعد تصفية أرسته عن بكرة أبيها 

عىل أيدي العباسيني، والذي سيدخل التاريخ كعبد الرحمن 

األول املعروف بالداخل. 

عبد الرحمن كما يقول مونيوث مولينا، سندباد طريد، 

حياته أقرب ما تكون إىل »أوديسة« أوليسيس، الذي عليه 

أن يصنع وطنا موازيا، حيث أنه ُحرٍم من وطنه إىل األبد. 

هذا األمري الذي سيعيش متنقال بني ديار اإلسالم، متنكرا 

دائما، بال عزاء  وال مؤازرة إال من مواله بدر، رفيق رحلته 

ومصريه، سيدخل بجيشه إىل قرطبة يف 15 من مايو 756، 

ليباَيع من أهلها يف الجامع الكبري كأمري ويشتهر تاريخيا 

بحبه الشديد للمغامرة والشعر وفنون الحرب.    

يف »املدينة- املتاهة« يصف الكاتب قرطبة األمويني ب 

»متاهة من األزقَّة واألعمدة والقصور املغلقة« و متاهة من 

الوجوه واللغات أيضاً، مدينة مولَّدة تتماهى فيها الثقافات 

الثالث، حيث املسيحيون واليهود يتحدثون ويكتبون باللغة 

العربية، مع احتفاظهم بلغتهم األصلية، وحيث ال أحد وال 

حتى األرستقراطيون الذين يفتخرون بساللة عريقة تنتهي 

إىل قبائل ضاربة جذورها يف القدم، يستطيعون املفاخرة 

الحياة  عن  ومعربة  مهمة  تفاصيل  يذكر  الدم«.  بـ»نقاء 

الحرضية  الرتكيبة  بهذه  تتمتع  التي  املدينة  لهذه  اليومية 

املميزة، ويصف بعض املنازل والشخوص والتقاليد التي 

تخضع ملعيار وعقلية ذلك العرص. 

 ثم ينتقل إىل قرطبة عبد الرحمن الثاني ويصفها من 

خالل شخصيتني بارزتني عارصتا هذه الفرتة، تربط كالًّ 

املسيحي  والقديس  زرياب   : بالقرص  وثيقة  منهما عالقة 

إيولوخيو قرطبة، من خالل فصل »موسيقي بغداد و رجل 

الدين الغاضب«.

عن  للحديث  الكاتب  صه  يخصِّ فصل  الرموز«  »غابة 

ازدهار  وعرص  بالرموز،  امليلء  ومعماره  الكبري  الجامع 

ده عبد الرحمن الثالث املعروف  قرطبة األمويني الذي جسَّ

الخالفة  بذلك  لتشهد  لألندلس،  خليفة  أول  بالنارص، 

اإلسالمية انشقاقا ألول مرة يف تاريخها، بوجود خليفتني يف 

الوقت نفسه: العبايس يف املرشق، واألموي يف األندلس، . 

يف »الكتب واأليام« يستعرض مونيوث مولينا فرتة خالفة 

الَحَكم الثاني الذي لقِّب بـ»سيد الكتب« كناية عن شغفه 

الشديد بالكتب وحب االطالع، صاحب مكتبة ثمينة  قورنت 

من حيث أهميتها بمكتبة االسكندرية، والطريف يف األمر 

أن مكتبة الحكم لم تكن إال إحدى أجنحة قرص الخالفة، 

وإن تم َّنقلها فيما بعد إىل مبنى جديد، عندما ضاقت أرجاء 

الزيادة  تستوعب  تعد  ولم  نماذج  من  تحويه  بما  القرص 

ردة للكتب، ليستغرق نقلها ستة أشهر كاملة.   املطَّ

خالله  من  ينقلنا  تاريخي  مسار  عن  عبارة  الكتاب 

مونيوث مولينا إىل قرطبٍة يف أوج بريقها وإرشاقها، بجوِّها 

وطرائفها،  بأساطريها  وشخوصها،  اليومية  وحياتها 

تفاصيله،  بأدق  املذهل  القرطبي  املايض  ذلك  مستحرضاً 

بنثر متألق يجعل من الكتاب، باإلضافة إىل مرجع تاريخي 

مهم، تحفة فنية فريدة.

قرطبة األمويين

امل�ؤلف: اأنط�ني� م�ني�ث م�لينا - عدد ال�صفحات: 238 �ص  - تاريخ الن�رش:  2007
 Antonio Muñoz Molina. CÓRDOBA DE LOS OMEYAS :التوثيق األجنبي

Fundación José Manuel Lara، Sevilla، 2007
اللغة: الإ�صبانية

حركة  رواد  أحد  برنيت،  خوان  الكتاب،  مؤلف  يعترب 

قسم  يف  وأستاذ  معروف  مؤرخ  وهو  اإلسباني،  االستعراب 

اللغة العربية بجامعة برشلونة، وعضو يف األكاديمية امللكية 

للتاريخ ومعهد الدراسات الكتالنية، إىل جانب مؤسسات علمية 

أخرى. صاحب رصيد ضخم من األعمال التاريخية واألدبية، 

لديه أزيد من ثالثمائة مقال وأربعون كتابا حول األدب العربي 

وترجمات عدَّة، أهمها كتاب »ألف ليلة وليلة« وترجمة للقرآن 

الكريم، إىل جانب سرية للرسول، بعنوان »محمد«.  

»ما تدين به أوروبا إلسالم إسبانيا« تعترب أضخم دراسة 

قام بها وأكثرها طموحاً، فهو يحاول القيام بعملية جرد لكل 

اإلرث الثقايف والعلمي الهائل الذي تركه املسلمون بإسبانيا عىل 

جميع األصعدة، ويصف عملية نقل املعارف  والعلوم الرشقية 

واليونانية التي تمَّت عرب إسبانيا املسلمة إىل أوروبا، وهو إذ 

ما  لنشاط  اهتماماً خاصا  التاريخي، يعري  الجرد  بهذا  يقوم 

سمي بـ»مدرسة طليطلة للمرتجمني«، وهي مؤسسة لعبت 

إىل  العربية  اللغة  من  املعارف  شتى  نقل  يف  أساسياً  دوراً 

حتى  نشاطها  أثر  وامتدَّ  العربية،  أو  اإلسبانية  أو  الالتينية 

القرن السابع عرش. 

أوَّلها  أحد عرش فصالً،  و  تمهيد  يف  الدراسة  هذه  جاءت 

ات  املحطَّ بعض  عند  برنيت  فيها  يقف  تاريخية«  »مقدمة 

التاريخية األساسية، ابتداء بصدر اإلسالم واملراحل الجذرية 

التي عرفها، لينتقل بعد ذلك إىل العرص األموي فالعبايس، وهنا 

ه نقداً الذعا للدولتني األموية والعباسية  كمؤرخ صارم، يوجِّ

ويندِّد  الدولتني،  من  كل  عليها  قامت  التي  الزائفة  واألسس 

واتخاذ  سياسية  مآرب  أجل  من  للدين  السافر  باستغاللها 

للسلطة  مبارشين  ممثلني  بكونهم  توحي  أللقاب  خلفائها 

هؤالء  بعض  النحراف  نماذج  ويعطي  األرض،  عىل  اإللهية 

الخلفاء عن تعاليم اإلسالم.

 يتطرق بعد ذلك لإلمارة العربية يف إسبانيا وقيام الدولة 

ووصول  الطوائف  ملوك  عند  يتوقف  أن  إىل  الثانية  األموية 

الزحف الرببري، من شمال أفريقيا.  

يف  القديمة  العصور  إرث  »مظاهر  يذكر  الثاني  الفصل 

العالم العربي«، كنظام الرتقيم وعلم التنجيم والبحوث الطبية 

لديوسكوريديس، يف الفرتة التي كانت فيها اللغة الالتينية لغة 

الثقافة يف الغرب. 

حركة  عن  للحديث  برنيت  صه  يخصِّ الثالث  الفصل 

الرتجمة التي بدأت تنشط يف الرشق ابتداء من العرص العبايس، 

خصوصاً من اليونانية والالتينية واللغات الرشقية كالرسيانية 

باالهتمام  والفلكية  الطبية  العلوم  حظيت  وقد  والفارسية، 

األكرب، وإن أخذت اآلداب أيضاً حقها من االهتمام.

 وهكذا كان للرتجمة إىل اللغة العربية دور كبري يف إنقاذ 

رصيد مهم من العلوم القديمة، كانت سببا يف وصولها إلينا 

األصلية،  باللغة  ُفقرِدت  التي  املراجع  العديد من  أن  إذ  اليوم، 

أنقذتها الرتجمة إىل اللغة العربية، لتصل إىل أوروبا وترتجم من 

جديد إىل اللغة الالتينية، انطالقا من ترجماترِها العربية. يشري 

الكاتب أيضاًإىل قصور بعض الرتجمات ووقوع أصحابها يف 

النقل الحريف دون مراعاة املعنى ويف الكثري من األخطاء، التي 

تعزى لعدم الفهم أو عدم الدعم للمرتجمني، إال أنه ابتداء من 

الخلفاء  اهتمام  الزدياد  نظرا  الثامن،  للقرن  الثاني  النصف 

باملعرفة والعلوم اإلغريقية ووعيهم برضورة نقل هذه املدارك 

خاصة،  برعاية  الرتجمة  حركة  أحاطوا  العربية،  اللغة  إىل 

انعكست بشكل إيجابي ليس فقط عىل حجم املعارف املنقولة، 

بل أيضاً عىل مستوى الجودة واألمانة يف نقل النصوص. 

يف  بدأت  الالتينية  اللغة  إىل  العربية  من  األوىل  الرتجمات 

القرن العارش، الذي يمثل بداية وفود بعض العلوم العربية إىل 

العالم الالتيني عرب األندلس، يف املجال التقني، وهو ما يتطرق 

له الفصل الرابع بعنوان »العلوم يف القرنني العارش والحادي 

عرش«.

يف  »العلوم  عىل  زان  يركِّ والسادس  الخامس  الفصالن  

طليطلة  »مدرسة  لعبته  الذي  والدور  عرش«  الثاني  القرن 

للمرتجمني« مذ أسسها املطران دون رايموندو، والتي جمعت 

ثلة من املفكرين واملرتجمني البارعني، هم من سيحملون عىل 

أو  الالتينية  اللغة  إىل  املعارف  هذه  عواتقهم مسؤولية صبِّ 

حتى العربية، وهم من سيعرِّفون أوروبا عىل العلوم الرشقية 

الفلسفة والعلوم  القديمة، وإسهاماتها يف كل من  واليونانية 

الباطنية والرياضيات والفلك والتنجيم والبرصيات والكيمياء 

والطب. 

الفصول الثالثة التالية تستمر يف رصد طريقة وصول هذه 

العلوم وتلقي هذا اإلرث الهائل يف أوروبا، خالل القرن الثالث 

والعلمية،   التقنية  املجاالت  الالحقة، يف شتى  عرش والعصور 

كالفيزياء والكيمياء واملالحة وعلم النبات،  ويفرد لها الكاتب 

بالدرس مجاالً واسعاً.  

ز عىل الفن واألدب عند  أما الفصل األخري من الكتاب فريكِّ

الرشق  بني  نشأت  التي  الوطيدة  والروابط  اإلسبان-العرب 

والغرب والتالقح الذي تمَّ بني الثقافتني لينعكس بشكل كثيف 

عىل مجال األدب، بكل أجناسه وأغراضه. 

الحكم  الذي لعبته مكتبة  الدور  إىل  أيضاً  الكاتب  ويشري 

الثاني يف تنشيط حركة األدب، وبلهجة ال تخلو من الحرسة 

ر القارئ بأن تلك املكتبة التي ضمَّت أربعمائة ألف مجلد،   يذكِّ

لم يبق منها اآلن إال كتاب واحد، تحتفظ به إسبانيا اليوم.  

بكل  مرجعي  عمل  إسبانيا«  أوروبا إلسالم  به  تدين  »ما 

املقاييس، يقرِّبنا من حقبة تاريخية كانت فيها إسبانيا -كما 

يقول عنها جورج سارتن- »أكرب مركز ثقايف يف العالم بفضل 

املسلمني«. 

ما تدين به أوروبا إلسالم إسبانيا

امل�ؤلف: خ�ان برنيت ِخني�ص -  عدد ال�صفحات: 560�ص  - تاريخ الن�رش:  2006 
Juan Vernet Ginés. LO QUE EUROPA DEBE AL ISLAM DE ESPAÑA :التوثيق األجنبي
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الكتاب ثمرة جهد لثلَّة من املؤلفني بتنسيق من بيري غيشار، 
ني يف التاريخ القروسطوي ومرجعية  الذي ُيعترب من أهم املختصِّ
عاملية يف التاريخ األندليس، ويصوِّر فرتة دول ملوك الطوائف يف 
القرن الحادي عرش، التي مثَّلت آخر مراحل الحضور اإلسالمي 

يف األندلس وبدايةَ نهايةرِ حضارة  دامت ثمانية قرون. 
الخالفة بقرطبة وتضعضعها، بعد سلسلة  أزمة  إثر  عىل 
ردة، تكمن وراءها عوامل اجتماعية وسياسية  من األحداث املطَّ
وثقافية ليس من السهل تحديدها دائما ـوالتي ستسفر عن 
تفككها السيايسـ  يعرض املؤلفون بالتحليل لهذه »الدويالت« 
ون  ويخصُّ وفريةـ   مصادر  إىل  باللجوء  ـوذلك  دقيق  بشكل 
ثم  تربطها،  كانت  التي  العالقات  أصولها،  دد  تعُّ بالتحليل 
االقتصاد،  العسكرية،  الرتكيبة  الشمال،  عالقاتها بجريانها يف 
فيه  يظهرون  الذي  نفسه  الوقت  يف  الفني،  والتطور  الثقافة 
بوضوح نقاط الضعف والقصور السيايس الذي سيقودها إىل 

نهاية مأساوية.    
تاريخية  فرتة  من  ينطلق  فصالً،  عرش  إحد  من  الكتاب 
كها  أصبحت الخالفة األموية خاللها عىل شفا انهيار، وبات تفكُّ
وشيكاً، وهي فرتة لم تستغرق وقتاً طويالً، بحيث يمكن حرصها 
الرصاعات  من  سلسلة  عن  ضت  تمخَّ  ،1031 و   1008 بني  
االنقسام  إىل  أدت  املركزية،  السلطة  يف  وتضعضع  الباطنية 
الحموديني  يتأرجح ما بني أطماع  األندلس  السيايس وجعلت 
واألمويني، والتي ستسفر أخريا عن نشوء قوى مستقلة، بعضها 

ذات مرشوعية  أكثر من مشكوك بها. 
وهكذا ستتشكل عرشات الكيانات سيشارف عددها  عىل 
الثالثني دولة، متفاوتة األهمية، مختلفة الطبائع واألصول، والتي 
ستعرف تاريخيا باسم دول »ملوك الطوائف«، ممثِّلون وهميون 
لخالفة قرطبية لم يعد لها وجود، مما يدلُّ عىل أن هذا الواقع 
املرير كان أكرب من أن يدرك حقيقةً، ولربما كان التعامل معه 
وإن كانت يف ذات اآلنـ  مفتوحة  آنذاك كأزمة سياسية مؤقتة،ـ 

األمد.    
معظم هذه الدويالت كانت أندلسية، يحكمها مولَّدون أو 
عرب كانوا قد اندمجوا تماماً يف املجتمع األصيل، كانت مملكة 
التوجيبيني برسقسطة أهمها وأسبقها يف اإلعالن عن ذاتها، لكن 
بربرية وأخرى سيطر  أخرى حكمتها أرس  كانت هناك دول 

عليها أفراد منبثقون عن املرتزقة الصقالبة. لكن تجدر اإلشارة 
إىل أن ممالك الطوائف، حتى عندما كانت يف أوجها، كانت يف 
حقيقة األمر قرِوى أرَُسية ذات استقرار نسبي، أكثر منها دوال، إذ 
تميزت بعدم استقرار  يف جغرافيتها السياسية وتمدُّد وتقلُّص 
مستمر يف تخومها، وصل يف بعض األحيان إىل ابتالع بعض من 

هذه الدويالت  لألصغر منها.    
مع أواسط القرن الحادي عرش، الذي تزامن مع فرتة حكم ملك 
قشتالة وليون، فرناندو األول، بدأ الضغط العسكري والجبائي 
يتزايد من الجانب املسيحي عىل ملوك الطوائف، ويف عهد ابنه 
ل هذا  ألفونسو السادس، ستستسلم طليطلة  )سنة 1085(. شكَّ
االستسالم حدثا جذريا ونقطة تحوُّل يف التاريخ القروسطوي، 
وإن كان سببا مبارشا أيضايًف أن تسارع باقي الدويالت إىل طلب 
املساعدة من املرابطني، وإن كان هؤالء أيضاًسيتحوَّلون رسيعا 
الذي  والنفوذ  القوة  أصحاب سلطة، مستغلني  إىل  من حلفاء 
سيحظون به بعد تغلبهم عىل ألفونسو السادس، لتكون نهاية 

ملوك الطوائف »بني املسيحيني واملرابطني«. 
من الناحية االجتماعية، يتحدث املؤلفون عن مجتمع معرَّب 
فقد  الكالسيكي،  اإلسالمي  العالم  مع  ومتماٍه  كبري  حد  إىل 
استطاع الخمسون ألف عربي ـ وما يقارب ضعف هذا العدد 
من الرببرـ، من مواقع السلطة التي كانوا يشغلونها، أن يفرضوا 
نظاماً اجتماعياً وثقافياً ودينياً جديداً، تبنته شيئا فشيئا فئات 

مهمة من املولدين الذين اعتنقوا اإلسالم، وإن لم َتخُل هذه الفرتة 
من ثورات قامت بها هذه الرشيحة، وهجرات واسعة إىل مناطق 
نفوذ مسيحية، تعزى إىل شعورها بالتمييز يف ظل مجتمع ال 

يمكننا أن ينكر عن نفسه صفة الطبقية. 
اليهود األندلسيون، باملقابل، الذين كانوا يتمتعون بصفة 
أهل الكتاب أيضاً وبحماية خاصة ومكانة اجتماعية واقتصادية 
بارزة، لم يشاركوا قط يف هذه الثورات، إال أن هذا الوضع سيتغري 

جذرياً مع قدوم املرابطني من شمال أفريقيا.
عىل عكس االنكسار السيايس الذي ميَّز هذه الحقبىة التي 
كانت بمثابة احتضار طويل يف تاريخ األندلس اإلسالمي، نجد 
ثقافياً وفنياً ال يضاهى، تألقت معه اآلداب والفنون،  ازدهاراً 
ومن نافلة القول إنها باتت ال تبارح مجالس هؤالء امللوك حتى 
شغلتهم عن السياسة وأمور الدولة، فقد استطاع ملوك الطوائف 
مواصلة  االزدهار الثقايف للخالفة، إال أنهم عجزوا عن امتالك 
قوتها السياسية والعسكرية، وسقطوا يف الفخ املزدوج للجبايات 
والضغط املستمر الذي كان يمارَس عليهم  من امللوك املسيحيني 
من جهة، ومن جهة أخرى، أمام امتداد النفوذ الرببري للمرابطني. 
نوا هذه الدويالت من االستمرار ملدة  هؤالء وإن كانوا بدايةً قد مكَّ
أطول ـ بمواجهتهم للمسيحيني ـ وبرشوط مختلفة عن التي 
نني  عهدوها قبالً، سيصبحون بمثابة »حصان طروادة«، متمكِّ
من خلع ملوك الطوائف وإعادة توحيد األندلس تحت لوائهم، 

عىل عهد يوسف بن تاشفني. 
عىل أن هذا التوحيد لم يكن شامالً، إذ ظلت طليطلة معقالً 
للمسيحيني، الذين ستقوى شوكتهم الحقاً، ولن تستطيع الدولة 
املرابطية أيضاً، رغم قوتها، منع سقوط رسقسطة يف يد ألفونسو 

األول ملك أراغون.  

دول ملوك الطوائف: تفكك سياسي وازدهار ثقافي

وكاتب  فنخول، كتاب  سريافني  األندلس« ملؤلفه  »وهم 

كالهما مثري للجدل. 

له  ُيشهد  ومستعرب  معروف  أكاديمي  فنخول،   

خريِّج   بالتاريخ.  واإلملام   امليدان  هذا  يف  الواسعة  بالدراية 

لألدب  كأستاذ  حاليا  يعمل  السامية،  الدراسات  قسم 

عدة  صاحب  وهو  بمدريد،  أوتونوما  ال  بجامعة  العربي 

دراسات أدبية كـ»األدب الشعبي العربي« و »أغاني شعبية 

ترجمات   عدة  أيضاً  ولديه  املرصي«،   و«املوال  عربية  

أبرزها »كتاب البخالء« للجاحظ، و»مقامات بديع الزمان 

جدُّه  اغتيل  -الذي  فنخول  انتقل  إيديولوجياًّ،  الهمذاني«. 

عىل يد »الجبهة الشعبية«- من الصف الشيوعي إىل مواقف 

تميل إىل اليمينية. كان قبل هذا املؤلَّف قد نرش كتاباً سماه 

كان   ،)2000( الوهم«  صناعة  إسبانيا:  ضد  »األندلس 

نجاحه وراء نرش الكتاب الذي بني أيدينا. 

»وهم األندلس« عبارة عن مجموعة من املقاالت املستقلة، 

الكاتب أنه  متقاربة من حيث املضمون، يقول  وإن كانت 

أحاطت  لطاملا  التي  »األساطري«  هدم  خاللها  من  ى  يتوخَّ

تاريخ األندلس، والتي ما زالت –عىل حد قوله- سائدة يف 

األوساط الثقافية والسياسية، ويزعم فنخول أنه من واجب 

املؤرخ أن يتوخى املوضوعية، قبل مراعاة عنرص املحاباة أو 

مجرد ما هو صحيح  سياسيا.

يكن  لم  األندلس  إن  املؤلف   يقول  السياق،  هذا  ويف   

حتى  تكررت  قد  الفكرة  هذه  أن  برغم  تاريخيا:  استثناء 

السياسية  الخطابات  يف  مرتسخة  أنها  وبرغم  الثمالة 

الشعبية  املخيلة  يف  وحتى  واإلعالم،  والصحف  واملقاالت 

أسطرة  يكون  أن  يعدو  ال  املوقف  هذا  أن  إال  الجماعية، 

لنا.  ُصوِّر  الذي  بالقدر  نظيفاً  وال  مجيداً  يكن  لم  لتاريخ 

من يتحدثون عن فرادة األندلس هم يف الحقيقة أصحاب 

نظرة متحيزة  تفتقر إىل املوضوعية، يجهلون أو يتجاهلون 

ماهية اإلسالم القروسطوي واملعارص عىل حد سواء، وأن 

شبه الجزيرة اإليبريية لم تكن مرسح املواجهة  الوحيد بني 

هذه الديانة وثقافتها من جهة، وبني ديانات املناطق التي 

غزاها العرب مثل صقلية وبلغاريا واليونان ويوغوسالفيا 

والهند. كلها أراٍض دخل إليها اإلسالم بحدِّ السيف، وانتهى 

بالرتاجع عنها بسبب ردة فعل السكان األصليني عىل املدى 

البعيد، أو  بسبب قدوم غزاة جدد. 

األندلس  بإن  فيقول  ذلك  من  أبعد  إىل  فنخول  يذهب 

لم تكن يوما ذلك الفردوس الذي تتغنى به األشعار، وإن 

الحديث عن »تعايش الثقافات الثالث« خالل هذه الفرتة هو 

رضب من الوهم. حسب رأيه الخاص، هذا التعايش كان 

من  أحد  يرغبه  يكن  لم  وتجاورا  تزامنا  األحوال  أحسن  يف 

األطراف. ثم إن االنتماء لم يكن يحدِّده املوقع الجغرايف أو 

العيش داخل مملكة أو أخرى، وإنما الدين، بشكل أسايس. 

وعىل هذا األساس يقول الكاتب، كان الدين األكثر قوة آنذاك، 

ليس فقط عن مذابح دورية للديانتني املتبقيتني،  مسؤوالً 

األخرى، أقرب  للمناطق  عامة  إخضاع  حالة  أيضاً عن  بل 

إىل التمييز العنرصي منها إىل التسامح الذي نتحدث عنه 

اليهودي  الفيلسوف  قصة  ذلك  عىل  كمثال  اليوم، ويعطي 

ابن ميمون، الذي أُجرِب عىل اعتناق اإلسالم، ثم ُنفرِي إىل مرص 

الحقاً وحكم عليه باإلعدام، ألنه عاد إىل يهوديته.

ر فنخول النظرية القائلة بأن اإلسبان ينحدرون  وُينكرِ

الزحف  بعد  هؤالء،  بأن  ويجزم  األندلس  عرب  من  غالبا 

املسيحي، تمَّ طردهم وتعويضهم بساكنة جديدة هاجرت 

من الشمال، ذات جذور أوروبية هي أساس الرتكيبة اإلثنية 

لإلسبان الحاليني. أما بالنسبة للزيجات املختلطة، فيقول 

الكاتب بأنها كانت شبه استثنائية، بسبب معارضة الدين 

أوَّال، والرفض املتبادل بني أفراد كل من املجموعتني، وينتهي 

إىل أن أصول اإلسبان تتماهى جذورها مع الثقافة الالتينية  

القارة  لباقي  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الغربية،  واملسيحية 

األوروبية، التي كانت ُتعرَف بموقفها الرافض لإلسالم.

 كما أن اإلسبان املسيحييني ظل لديهم شعور باالنتماء 

إىل الفرتة القوطية التي سبقت اإلسالم ورغبة يف اسرتجاع 

الوحدة الرتابية املفقودة، وهذا الشعور هو الذي انبنى عليه 

ما سيعرف الحقاً باسم »إسبانيا«. 

لإلسالم  واإلثنية  التاريخية  للجذور  الكاتب  ر  يتنكَّ ال 

الثقافة  لهذه  يكون  أن  أيضاً  ر  ُينكرِ بل   ، فقط  باألندلس 

ل الثقافة اإلسبانية الحالية،  إسهامات ُتذَكر أو أثر يف تشكُّ

فعىل حدَّ زعمه، اآلثار املعمارية اإلسالمية طرازها روماني 

باألصل، أما املصطلحات العربية التي دخلت اللغة اإلسبانية 

فال تتعدَّى نسبة 0،6 باملائة، آل معظمها إىل النسيان، لكونه 

يتعلق بأدوات وآالت فالحية لم تُعد تستعمل اآلن.  

عن  للحديث  فصال  فنخول  ص  يخصِّ الكتاب،  هذا  يف 

الرواية التاريخية، وكان قد ضمَّن كتابه األول مقاطع نقدية 

ملواقف بعض الكتاب والصحفيني والسياسيني، ملفتا النظر 

إىل ما اعتربه أخطاء فادحة، كالتي برأيه يقع فيها أنطونيو 

غاال  أوخوان غويتيسولو. أما هنا فينتقد وبشدة كتَّابا مثل 

مرييمي ونوا غوردون، وغريهم، من الذين -بحسب رأيه- 

من  له  أساس  ال  تاريخيا  وهمي  ماض  بتوظيف  يقومون 

الصحة.

محاولة  الكتاب  بكون  اآلراء  هذه  كل  فنخول  يربِّر 

لكشف »الوهم« الذي يحيط بهذه املرحلة التاريخية، »دون 

ُعَقد من أي نوع«، لكن الكاتب، لألسف، يوظف معلوماته 

حول املوضوع بطريقة متحيزة، ويف أحيان كثرية، بتحزبية 

فاضحة.  

وهم األندلس
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العربي  الغزو  أسطورة  الغرب:  يف  اإلسالمية  »الثورة 
إلسبانيا« كتاب أقلُّ ما يمكن أن يقال عنه أنه مثري للدهشة، وال 
يمكن قراءته دون االصطدام بالعديد من اإلقرارات التي يقدِّمها 
الكاتب عىل أنها حقائق تاريخية. ولم يكن ملثل هذا الكتاب أن 
يمرَّ دون أن  يثري زوبعة من النقد،  منذ إصداره ألول مرة،  
قبل أكثر من ثالثني سنة. يف 1966، إغناثيو أوالغوي أرسل 
مسودَّة الكتاب إىل فرناند بروديل، الذي بعثها بدوره إىل جون 
بارت، لينرش هذا األخري نسخة مخترصة عنه باللغة الفرنسية 
سنة 1969 بباريس، تحت عنوان »العرب لم يغزوا إسبانيا 
قّط ». هذا اإلصدار حظي بنجاح كبري يف فرنسا، لكن النسخة 

الكاملة للكتاب لن ُتنرَش بإسبانيا قبل سنة 1974.
ومؤرخ  إحاثة  عالم   ،)  1903-1974( أوالغوي  إغناثيو 
العلمية  األعمال  من  به  بأس  ال  عدد  صاحب  إسباني، 
واألدبية والتاريخية، من بينها »انحطاط إسبانيا«، و»الثورة 
اإلسالمية يف الغرب«، يقدِّم من خالل هذه  الدراسة نظرة غري 
كالسيكية وقراءة فريدة  ملا يسمى بـ »الغزو اإلسالمي« لشبه 
لرِما  الثامن، ويقرتح تفسريا بديال  القرن  العربية يف  الجزيرة 
حدث تاريخيا يف شبه الجزيرة اإليبريية، حيث يذهب إىل أن 
ضت عن  »األندلس« ما هو إال ظاهرة إسبانية محضة،  تمخَّ

»ثورة إسالمية«، جاءت كنتيجة لتطور دام قرونا.   
الكتاب يف نسخته اإلسبانية الكاملة، يتضمَّن تمهيداً وثالثة 
أجزاء هي: املشكل التاريخي، الثورة اإلسالمية، والفن األندليس، 
ص أوالغوي ما يزيد  باإلضافة إىل الخاتمة وامللحقات. ويخصِّ
عن الخمسمائة صفحة لهذه الدراسة، ملحاولة إقناع القارئ 
نتيجة  يكن  لم  اإليبريية  األرض  عىل  اإلسالمي  الحضور  بأن 
بل هو  إسالمية  دخيلة،  لغزو عسكري وال لحضارة عربية 
ظاهرة أصلية تحوَّرت لعصور يف قلب شبه الجزيرة اإليبريية، 
لإلسالم  مهيأة   أرض  إىل  مسلمني  ين  مبرشِّ وصول  ساهم 
يف انبثاقها، إذ أن املسيحية الكاثوليكية الثالوثية لم تكن قد 
خت بعد، بما فيه الكفاية، بينما لم تختفرِ تماماً املعتقدات  ترسَّ
الوثنية والغنوصية واآلريوسية التي كانت سائدة من قبل. هذه 
األخرية، بشكل خاص، -وهي مذهب ديني انشقَّ عن املسيحية 
الثالوثية يف القرن الرابع، ينفي ألوهية املسيح وفكرة الثالوث 

لت النواة األوىل لألندلس املسلم. املقدس- شكَّ

 بتعبري آخر، ما حدث تاريخيا كان نتيجة لفشل الدولة 

التيوقراطية أو الدينية القوطية، تلته حرب أهلية بني طرفني 

الثالوثية،  الكاثوليكية  عن  املدافعون  رودريك،  منارصو  هما 

اإلقليميني،  القادة  من  ل  بتدخُّ الوحدوية،  اآلريوسية  وأتباع 

الثائرين ضد السلطة املركزية.

د لقبول التأثريات اإلسالمية األوىل،   هذا الوضع الخاص، مهَّ

التي لم تأت عرب مضيق جبل طارق، وإنما عن طريق ميناء 

أملرية  -رشَق األندلس- ، لتنترش هذه التأثريات فيما بعد، يف 

اتجاه الجنوب والشمال الرشقي.

 نتيجة لهذا التقارب العقائدي والتمازج الثقايف الطبيعي 

بني اإلسالم واآلريوسية -وليس ألسلمة بحدِّ السيف-  نشأت 

هي  نوعها،  من  فريدة  أصلية  ثقافة  العارش  القرن  حوايل 

السكان  بل  برابرة،  وال  عرباً  أبطالها  يكن  لم  »األندلسية« 

األصليون لشبه الجزيرة، وهي الثقافة التي يدين لها الغرب 

ها  بالتطور، ثقافة »محمدية« ذات طابع متحرِّر ستصل أوجَّ

يف القرن التاسع وتستمر إىل القرن الثاني عرش، حيث ستبدأ 
دي، عىل  باالنحطاط  بسبب دوغماتية الغزو املرابطي واملوحِّ

التَّوايل. 
الغزو  فكرة  لتفنيد  هذا،  طرحه  يف  أوالغوي  ويستند 
استطاعت   كيف  تصوُّر  يمكن  ال  أنه  إىل  العربي  اإلسالمي 
»رشذمة من الساميني« أتت من الصحراء اآلسيوية واالفريقية 
أن تغزو جزءا من أوروبا وتفرض سيطرتها عليها وُتدخلها 
لعددها  نظراً  التاريخ،  التي يصوِّرها  بالسهولة  يف عقيدتها، 
كانت يف  التي  ستية  اللوجرِ الوسائل  لقلة  و  القليل، من جهة، 

متناولها آنذاك والتي تجعل هذه العملية أمراً مستحيالً.  
ويذهب أوالغوي أبعد من هذا كله عندما يجزم بأن هذه 
الحضارة األندلسية التي تجد يف مسجد قرطبة أهمَّ رصوحها 
ومظاهرها، تدين لآلريوسية بهذا الفضاء املميز، الذي ال تمكن 
لم يكن يف األصل ال مسجداً  إذ  للغرب،  نسبته ال للرشق وال 
الطقوس  ألداء  كاتدرائية  وال  اإلسالمية  للطقوس  صاً  مخصَّ
مسجد  إىل  الحقاً  تطوَّر  آريوسياً  معبداً  وإنما  املسيحية، 
لم  الداخل،  الرحمن  بعبد  تاريخياً  ُعررِف  من  وأنَّ  إسالمي.  
يكن يف الحقيقة سوى محارب قوطي، تشري مالمحه الشقراء 
املؤرخون  عليه  أصبغ  األوروبي،  أصله  إىل  الزرقاوان  وعيناه 
الثاني،  الرحمن  ثم عىل عهد عبد  األموي،  لقب  العرب الحقا 
لإلسالم  الحليفة  والسياسة  التجارية  التبادالت  لنشاط  نظرا 
بدأت يف  العرب،  الدعاة  األدب وحركة  رافقها نشاط يف  التي 
التنامي ظاهرة ابتداع السالالت العربية بني النُّخب الحرضية، 
وبدأت بذلك حركة تعريب تدريجية انتهت بتنحية الالتينية 

واللغات العامية املنحدرة منها.  
حول  أيضا-  -واملفارقات  املفاجآت  من  الكمِّ  بهذا  كتاب 
خصوصاً  النُّقاد،  أقالم  عنه  لتغفل  تكن  لم  إسبانيا،  تاريخ 
تبدو  ُمطلقة،  تبدو  ما  بقدر  وإقراراترِه  أوالغوي  منطق  وأن 
ضعيفة  أو غري مدعومة بدالئل قوية. فقد أشار بيري غيشار 
إىل نقاط ضعف الكتاب وإىل مفارقة نفي الغزوالعربي وإثبات 
»املرشقة«، أما بيدرو تشامليطا يف كتاب »الغزو واألسلمة« فقد 
طح  كان أكثر انتقاداً للكتاب إذ وصفه بأنه ال يتعدى مجرد الشَّ
الطوباوي الناتج عن الجهل بمعطيات الفعل التاريخي، ويؤكد 
أن الغزو العسكري كان عامالً أساسياً لألسلمة، إال أنه لم يكن 
الوحيد. فيما يعرتف مؤرخون آخرون كتوماس غريك بقيمة 
الكتاب وإسهاماته، إذ يستثري قضايا مهمة كرضورة مراجعة 
مدى مصداقية  يف  النظر  وإعادة  التاريخية  املسلَّمات  بعض 
املصادر التاريخية املتوفرة، لكنه ال يؤيِّد –مع ذلك- جملة ما 

يذهب إليه املؤلِّف. 

الثورة اإلسالمية في الغرب: أسطورة الغزو العربي إلسبانيا

وينطلق  األندلس،  تاريخ  من  جزءاً  الكتاب  هذا  ي  يغطِّ

اإليبريية  الجزيرة  لشبه  اإلسالمي  الغزو  بداية  من  تحديدا 

ليعرض بالدراسة ملا يسمَّى بأسلمة شبه الجزيرة )ما بني 

91 هـ / 710 م، و172 هـ/788 م(، وهي مسألة لم يتفق 

ل محور نقاش مهم  يف الكتاب  حولها املؤرخون، لذلك تشكِّ

الذي يقدِّم جميع األطروحات التي صيغت حول هذه النقطة، 

بطريقة يصبو الكاتب إىل أن تكون محايدة ومنطقية، ولذلك 

يحدِّد بداية ما يجب أن يفهمه القارئ من خالل مصطلح 

»تاريخ« و »أندلس« تفادياً لسوء الفهم. 

 برِيدرو  تشامليطا خندرون، أستاذ الدراسات العربية يف 

جامعة ال كمبلوتينيس بمدريد، يحرص هدف هذه الدراسة يف 

نقطة معينة أال وهي تفسري كيفية نشوء أو تشكل الكيان 

بعض  يف  السكانية  الرتكيبة  خالل  من  وطبيعته  اإلسباني 

املناطق، خالل فرتة زمنية معينة، بشكل عميل وبعيدا عن 

االنفعاالت العاطفية، ألن التأريخ بالنسبة إليه هو عملية بحث 

التي  املعلومات  بأن  موضوعية وغري متحيزة. ومع تسليمه 

تكون يف متناول املؤرخ هي مجتزأة ومبتورة،  ومع مراعاة 

أن إعادة البناء التي تقوم عىل تجميع مسبق لألحداث واآلثار 

التي خلَّفتها مجموعة إنسانية، هي عملية مقيدة ومرهونة 

أن  يجب  التاريخ  بأن  يجزم  أنه  إال  الحقاً،  ُيكتشف  قد  بما 

يتجاوز مجرد التِّعداد أو الوصف أو الرسد، ملحاولة تفسري ما 

حدث، محرترِماً دائماً مساحة املوضوعية املطلوبة بني الحدث 

وتأويله. إال أن هذا الطموح يقتيض يف نفس الوقت نفسه، 

نوعاً من التقرب أو االتصال بذهنية املجموعة التي يؤرَّخ لها 

وإدراك روحها، لفكِّ رموزها وتحويل مجريات األحداث إىل 

قراءة مفهومة، وهذا ما يستدعي من املؤرخ - باإلضافة إىل 

االطالع  التاريخي- التطبع مع الزمن والثقافة، فهذا التطبع 

ته من  فرز ما هو أصيلّ مّما هو  هو أداة الباحث التي تمكِّ

ملجهر شكِّ  الوثائق  عندما تخضع    ، أو دسٍّ تحريف  ثمرة 

الباحث العلمي. 

علينا  أن  املؤلف  ح  يوضِّ »األندلس«  ملصطلح  تطرُّقه  يف 

أن نعرِّفه انطالقاً من مدلوله الثقايف الواسع وليس الجغرايف 

الضيِّق واملتغري يف نفس الوقت. املؤلفون العرب يطلقون هذا 

ولو  تمَّ غزوها –حتى  التي  املناطق  املصطلح عىل مجموع 

بشكل مؤقت-  من طرف الجيوش العربية املسلمة، يف أراٍض 

تنتمي اآلن إىل الربتغال وإسبانيا وفرنسا. ويعتمد  الكاتب 

عىل مصادر ملؤلفني عرب كابن حيان والحجاري والحمريي 

وياقوت والواقدي لتوثيق هذا املفهوم، .Septimania الذي 

مملكة  حتى  العربي،  القروسطوي  للمنظور  وفقاً  يشمل، 

القوط يف »سيبتيمانيا«.  

إال أن »األندلس« مفهوم  ينطبق بشكل أكثر دقة عىل كيان 

التاريخي   تواجده  خالل  مارس  إيديولوجي،  ديني  سيايس 

الكيان  هذا   بني  تنشأ  أن  دون  واسعة،  منطقة  نفوذه عىل 

السيايس والفضاء الفيزيائي الذي ينتمي إليه عالقة ثابتة أو 

قارَّة. وبذلك ال يكون األندلس مفهوما جيو-سياسيا غري قابل 

للتفكيك، وإنما ببساطة، مفهوما ثقافيا، حيث  املعياراألهم 

هو اإلنسان األندليس و»أهل األندلس«، وليس الحدود. 

الجزيرة  شبه  وأسلمة«  »غزو  حول  الكتاب  يتمحور 

اإليبريية، وهو موضوع  أسال الكثري من الحرب بني املؤرخني 

اإلسبان. ومع أنهم ال يكادون يختلفون حول املدة الزمنية  

القصرية التي استغرقها الغزو، إال أنهم يذهبون مذاهب شتَى 

فيما يتعلق بـ»أسلمة« األندلس، نتَجت عنها خالفات عميقة 

وطروحات تتعارض جذريا: إذ ينزع بعضهم إىل جعل كلٍّ من 

الغزو والتعريب واألسلمة  ظواهر آنية ومرتاهنة، بينما يتعلق 

األمر، يف الحقيقة، بظواهر منفصلة تختلف مدتها ومراحل 

تطوُّرها. هذا التصور الذي كرَّس له الفكر اإلنجييل الكنيس 

د  غالباً، شبَّه هذا الثالوث التاريخي بوحش ثالثي الرأس جسَّ

غضب اإلله عىل األجداد املسيحيني الرتكابهم اآلثام واملعايص، 

وامتداداً للعقاب الذي حلَّ بأهل سدوم وعمورة، حيث أرسل 

اإلله غضبه عليهم عىل شكل شواظ من نار، وجاء العقاب 

ألهل شبه الجزيرة عىل شكل »مسلمني«. من يساندون هذا 

األحفاد  هم  والتربير،  املنطق  تغري  مع  حتى  اآلن،  الطرح 

رين التاريخيني لفكرة »غضب اإلله« و  اإليديولوجيون للمنظِّ

»ضياع إسبانيا«.   

يف املقابل،  يذهب الفريق الثاني من املؤرخني -من ضمنهم 

مؤلف الكتاب- إىل أن األسلمة لم تكن ظاهرة  فورية، عىل 

شكل اجتياح كاسح، وإنما كانت ظاهرة تدريجية اختلفت 

دتها بحسب الزمان واملكان، بدت متأنية خجولة أوَّل األمر،  مَّ

م ومحسوب، مع مرور الزمن.  ثم بدأت يف التصاعد بشكل منظَّ

وبالتايل يتعلق األمر بعملية تاريخية بطيئة، استغرقت قسطاً 

من الزمن، رسعتها املتصاعدة ال تكاد تالحظ حتى منتصف 

خالفة عبد الرحمن النارص، حيث أنه ال يمكن الحديث عن 

أسلمة نصف الساكنة اإليبريية قبل سنة 930 م، وال يمكن 

الثاني من  النصف  األغلبية حتى  باإلسالم كديانة  االعرتاف 

القرن العارش. 

تجدر اإلشارة إىل أن املؤرخ ال ُيقرصرِ مصطلح »أسلمة«عىل 

ف، بل يستعمله بمدلوله الثقايف الشامل  مفهومه الديني الرصِّ

وعسكرية  وقانونية  ومالية   واقتصادية  اجتماعية  لرتكيبة 

وتربوية وثقافية ذات خصائص عربية إسالمية، وهذا الكمَّ 

حكم  مع  يتحقق  الكاتب-  واملعايري-حسب  الرشوط  من 

األمري األول لألندلس، عبد الرحمن الداخل، وهي الفرتة التي 

يتناولها يف الكتاب بالدراسة والتّمحيص. 

الغزو واألسلمة: خضوع إسبانيا وتشًكل األندلس
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ينتمي الكتاب إىل سلسلة »مسارات ثقافية« الصادرة عن 

مؤسسة خويس منويل الرا باشبيليه، ملؤلِّفه إميليو غونثالث 

اشبيلية،  بجامعة  واإلسالمي  العربي  الفكر  أستاذ  فرِرِّين، 

من  فيه  ينطلق  الذي  العام«  األندلس  »تاريخ  وصاحب 

أطروحة إيغناثيو أوالغوي يف كتاب »العرب لم يغزوا األندلس 

«، ولديه أعمال بارزة أخرى يف إطار التعاون الثقايف مع  قطُّ

ها »الحوار األورو-عربي« و»الكلمة  العربي، من أهمِّ العالم 

لة يف القرآن الكريم، حاز بها عىل  املنزلة«، وهي قر اءة  متأمِّ

جائزة خوبيجانوس العاملية للمقال.

األندلس« جولة يف رحاب حضارة  اإلسالم يف  »مسارات 

األندلس،  مع شخصياتها ورجاالتها الذين تركوا بصمة يف 

التاريخ، تسلط الضوء عىل األقاليم األندلسية والعالقات التي 

أقامتها مع الشمال املسيحي والرشق العربي، وتقوم بقراءة 

جديدة للمايض، عرب استنطاق مسارات األدب والفن والفكر 

القروسطوي يف شبه الجزيرة اإليبريية.

أخذاً باملثل العربي الذي يقول: »الجار قبل الدار والرفيق 

باستكشاف  جولته  فرِّين  غونثالث  يرشع  الطريق«،  قبل 

التاريخي« ويعرتف يف تقديم  »الجار  املسارات اآلرسة لهذا 

ُد برحلة مثرية ال  الكتاب بأن رفيقه يف هذا الطريق كان َيعرِ

مكان فيها للملل، فهو ينطلق من مادة بيبليوغرافية متنوعة 

وغنية، تحوي مصادر تاريخية قيِّمة ودراسات متخصصة 

وشاملة، باإلضافة إىل املصادر العربية القروسطوية واآلثار 

األندلسية املعروفة. 

فقط  ليس  شجون،  ذو  حديث  األندلس  عن  والحديث 

ألنه بطبيعته مثري للجدل، بل ألن أرضية النقاش فيه عرفت 

بحسب  فيها  املواقف  وتحدَّدت  زمن  منذ  واضحاً  انقساماً 

ه اإليديولوجي. وألن الكاتب ال يمكن أن يخدم سيِّدين  التوجُّ

األول  الخيار  فإن  واإليديولوجية،  الحقيقة  نفسه،  الوقت  يف 

يقيِّد حرية  ثقيالً  الثاني، ويلغي معه عبئاً  ال بد وأن يلغي 

عىل  يراهن  الكتاب   هذا  يف  فرِّين  فغونثالث  لذلك،  الكاتب. 

يها  الخيار األول، دون أن يدَّعي له كل الحقيقة، وإنما توخِّ

يقوم  إذ  قراءتها بموضوعية. وهو  األحوال ومحاولة  يف كل 

بهذه العملية االستقرائية، يطمح إىل الخوض يف غمار التاريخ 

واستحضار فصول من سري وشهادات حية، ألنه ال يستهني 

بذكاء القارئ الذي، ال شك، ال يبحث عن دليل سياحي بقائمة 

التي  والحقب  شيدتها  التي  والشعوب  التذكارية  اآلثار  من 

عاشت خاللها، وإنما عن قراءة للتاريخ، أعمق وأصدق. 

يخفي  ربما  أنه  هي  الكاتب،  حسب  اإلسالم،  معضلة 

ُن  ُتَشيطرِ عميقة،  خنادق  خلف  الحقيقية  هويته  أو  وجوده 

أن  يعتقد  أنه  إال  أخرى.  تارة  رها  وُتأَسطرِ تارة،  صورته 

املعطيات التي يمكن أن ينطلق منها الدارس وفرية واملادة 

املتوفِّرة لديه تقبل أكثر من قراءة، وهذا يعني أن باب التحري 

واستقصاء الحقائق ما زال مفتوحاً. 

هذا  يف  غونثاليث  يتعقب  األندلس،   تاريخ  الستحضار 

الكتاب ثالثة مسارات أساسية يعنونها »مسارات الذاكرة«، 

»مسار األدب« و »مسار الفن«. 

ذلك  ذاكرة  الكاتب  يستحرض  الذاكرة«  »مسارات  يف 

»الفردوس املفقود« الذي كان عبارة عن  فسيفساء برشي 

وعرقي وديني وثقايف. 

وهنا يقف عند شخصيات ملعت يف ذلك العرص ولعبت 

دوراً فّعاالً يف الرقي الذي وصل إليه األندلس يف تلك الفرتة 

الرحمن  عبد  قرطبة  عن  للحديث  حيِّزاً  يخصص  الزمنية: 

الداخل، صقر قريش، وهو أول أمري أموي استأنف مسرية 

الَحَكم  ثم  الثانية،  »رصافته«  قرطبة  من  وجعل  أجداده 

الذي اشتهر بحبه للعلم والعلماء  وبمكتبته التي ضارعت 

يف  العرص  ذلك  مكتبات  أشهر  الثقايف  وتأثريها  عظمتها  يف 

املعتمد بن عباد، ما  بغداد واإلسكندرية، وال ينىس إشبيلية 

بعد تفكك الخالفة األموية وبداية نهاية ازدهار األندلس يف 

عرص »ملوك الطوائف«، ويذكر عظمته التي آلت إىل مذلة بعد 

سقوط دولته ونفيه إىل »أغمات« يف املغرب عىل يد املرابطني، 

ثم يخصص حيزا آخر للحديث عن هشام الثالث املعتّد بالله، 

آخر خليفة أموي يف األندلس. 

عن  للحديث  فرِّين  غونثالث  صه  يخصِّ األدب«  »مسار   

ذلك  األندلس يف  بها  التي زخرت  األدبية والشعرية  الحركة 

الفكر  وأرباب  لألدباء  قبلة  قرطبة  صارت  حتى  العرص، 

وامتلكت إحدى أشهر املكتبات وأهمها، فقد أحاطها األمراء 

استقطاب  عىل  وعملوا  بالغ،  باعتناء  األمويون  والخلفاء 

كل حركة علمية أو فكرية أينما بزغت، كما أغدقوا الهبات 

غدت  حتى  البالط،  من  وقرَّبوهم  الشعراء  عىل  والعطايا 

بالغ يف  أثر  ذلك  لكل  واألدب، وكان  للشعر  القصور مرتعا 

ازدهار الحركة األدبية والفكرية يف ذلك العرص. 

»مسار الفن« فسحة للحديث عن جمالية الفن األندليس 

وتألقه، ينسج مسار هذا الفن واإلرث الحضاري الزاخر الذي 

تبلور كنمط جديد، خصوصاً فيما يخصُّ املعمار والزخرفة. 

من خالل هذه املسارات الثالثة، يخلُص غونثالث فرِرِّين 

إىل أن األندلس كان أول النهضات األوروبية، إذ كان معرباً 

للعلوم ومنبعاً تدفَّقت منه املعارف يف مسارها نحو الشمال، 

بينما كانت أوروبا املستقبرِل واملستودع األخري لهذه النهضة 

الثقافية األندلسية، فليس، إذن، بوسع من ورث هذا الزخم 

الثقايف أن يمارس »اغتيال الذاكرة«. 

مسارات اإلسالم في األندلس
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أقلَّ حداثة-  -ليست  أخرى  والتسامح ومفاهيم  االندماج 
الثقايف والوحدة السياسية، كلُّها مواضيع يستثريها  كالتَّعدد 
هذا الكتاب، من خالل استحضار إشكالية التعايش التاريخي 
بني مسلمي ومسيحيي مملكة غرناطة. الكتاب مرجع أسايس، 
الحقبة وعىل جوانب  التعرف عىل هذه  ال غنى عنه ملن يريد 

محنة موريسكيي غرناطة بعد سقوط مملكتهم.
يكتسب  يطرحه  الذي  املوضوع  أهمية  جانب  إىل  وهو 
الذي  أهمية إضافية لشخصية املؤلف: خوليو كارو باروخا، 
ينحدر من عائلة أدبية، عالم اجتماع معروف وصاحب عدة 
مؤلفات يف هذا الصدد نذكر منها » تزييف التاريخ«،  »محاكم 
التفتيش والشعوذة« و »اليهود ىف إسبانيا ىف العرص الحديث«. 
عمل أستاذاً بجامعة مدريد وعضواً بأكاديمية اللغة اإلسبانية 
وباألكاديمية امللكية للتاريخ، وحصل عىل أرفع الجوائز التي 
العلوم  ىف  أستورياس  أمري  جائزة  أهمها  الدولة،  تمنحها 

االجتماعية.     
باروخا منذ  يعلن كارو  يف »موريسكيو مملكة غرناطة« 
ها للمؤرخ املحرتف، وال باملقابل  البداية أن الكتاب ليس موجَّ
للشعراء الذين يتطلعون إىل التاريخ بعني الرومانسية، بل هو 
عبارة عن مقال يصنِّفه املؤلف يف إطار ما يسمَّى بـ»التاريخ 
االجتماعي«، ومع ذلك، يف هذا الكتاب قد يجد القارئ العادي 
واملختص عىل حدٍّ سواء أسباباً ينزل بمقتضاها عنده منزلة 

خاصة.    
يبدأ الكتاب بالحديث عن مملكة غرناطة قبيل سقوطها 
التاريخي للموريسكيني منذ هذه  1492، ليقتفي األثر  سنة 
التي   ،1568 يف  ألبوخاراس(   ( البرشات  حرب  إىل  اللحظة 
دت لطردهم النهائي مع مطلع القرن السابع عرش. أكثر  مهَّ
فه الكاتب بني الصعب و الصعب  من قرنني من تعايش يصرِ
للغاية، منذ اللحظة التي ُنقرِضت فيها املعاهدات التي وقَّعها 
امللوك الكاثوليك وجاء هذا النَّقض بطبيعة الحال، من الجانب 
سيعرف  التاريخي،  املنعطف  هذا  من  انطالقاً   . املنترصرِ
ازدياد سياسات  مع  للهزيمة،  الحقيقية  اآلثار  املوريسكيون 
قبل  ليس  مفتوحة،  بحرب  ستنتهي  والتي  ضدهم  التعسف 
املرور بمرسوم سنة 1567 الذي سيتمَّ بموجبه منع استعمال 
اللغة العربية، إىل جانب أي مظهر من املظاهر الثقافية -وليس 
أو  أسماء  أو  حمام  أو  عربي  لباس  من  فقط-  منها  الدينية 

احتفاالت يمارسها املوريسكيون.  
تجدر اإلشارة إىل أن الكتاب ال يعالج حالة مسلمي األندلس 

يف مجملها، بل يقترص يف الحديث عىل موريسكيي غرناطة، 
األندلس  بأهل  ملا حلَّ  نموذجاً  األخرية  كانت هذه  لربما  لكن 
التفاصيل وربما  االختالف يف  األخرى، مع بعض  املناطق  يف 
الحدَّة، لكن يبقى الجوهر واحداً، وهو حالة االضطهاد التي 

تعرَّض لها املسلمون بعد انهيار دولتهم. 
التي  بالبساطة  ليست  املسألة  أن  إىل  باروخا  كارو  يشري 
إىل فريقني، فكما  الفرتة  األندلس خالل هذه  تجعلنا نصنَّف 
كانت هناك مراحل استقرار ورصاع بني املسيحيني واملسلمني، 
عىل  فريق  كل  داخل  ورصاع  استقرار  مراحل  هناك  كانت 
حدة، كما تثبت ذلك الرصاعات الداخلية بني أطراف الكنيسة، 
فبينما كانت الكنيسة املحلية تميل إىل فكرة إدماج تدريجي 
طبيعي، نجد شخصية كشخصية الكاردينال ثيسنريوس ترى 
يف التعميد الجماعي واإلجباري الحلَّ األمثل، كما يبدو الفرق 
واضحاً بني السياسة املعتدلة التي انتهجها نواب امللوك مثالً 
مع  أوسرتيا  دي  خوان  امللك  استعملها  التي  الحديدية  واليد 
الشد والجذب يف فريق  الحرب. هذا  اندالع  املوريسكيني بعد 

دة يف التعامل مع  املسيحيني القدامى بني منارصي سياسة الشِّ
الوضع ومناهيض عملية تنصري قرسية  شاملة، كان محفوفا 
باملشاحنات الشخصية واملصالح االقتصادية ألسياد رسعان ما 
اغتنوا نتيجة سياسة النهب والسلب التي انتهجوها، ويٍد عاملة 

مثَّلت وضعيتها شكالً من أشكال الرِّق. 
الثَّورات واستمرَّت   الجانب املوريسكي، الذي توالت فيه 
تنطلق منه نداءات االستنجاد  باألتراك أو الرببر ، كان يشمل 
نون«، وهم معروفون بوالئهم  أيضاً  أكثر من طرف، ف »املدجَّ
الداخل  كموريسكيي  يعاَملون  يكونوا  لم  للعرش،  القديم 
أقل  كانوا  الذين  األفارقة  كاملسلمني  وال  تنصريهم،  تمَّ  الذين 
شأناً، أو أولئك املسلمني املنحدرين من ساللة مسيحية، وهم 
إثر  عىل  بدينهم،  فتشبُّثهم  لإلساءة،  عرضة  األكثر  كانوا  من 
املسلمني جعلهم محطَّ  الواسعة بني صفوف  التنصري  حملة 
اتهام وريبة، باعتبارهم ليسوا من دين آخر فقط، بل –بحكم 

أصولهم املسيحية- منشقِّني أو خارجني عن امللَّة.    
من جهة أخرى، يحرص الكاتب عىل أن يضع املشكلة يف 
الدم«  إطارها االجتماعي ويسلِّط الضوء عىل مصطلح »نقاء 
ن القارئ من إدراك ُبعد جديد  السائد يف تلك الفرتة، حتى يمكَّ
، من منظور  للمشكلة املوريسكية، فاملوريسكي، مهما تنرصَّ
اجتماعي، ظل ابنا لساللة غري مسيحية أو باصطالح العرص 
»غري نقي الدم« ، وبالتايل »أقل شأناً« من »املسيحي القديم«. 
جملًة،  األندلس  مسلمى  أن  يعني  فإنما  شيئاً  عنى  إن  وهذا 
ًّ، قد تعرضوا  سواء من تنرصَّ منهم أو من احتفظ بعقيدته رسا
تاريخياً لالضطهاد. لكن يف الوقت نفسه، يذكر الكاتب نماذج 
من  والعديد  ومسيحيني  مسلمني  بني  ربطت  طيبة  لعالقات 
األندلس بعد سقوط غرناطة، أسهمت  املختلطة ىف  الزيجات 
يف  البقاء  آثروا  الذين  املسلمني  عىل  الحياة  وطأة  تخفيف  يف 

األندلس رغم تعرُّضهم ملالحقة محاكم التفتيش الدينية.     
املوريسكي  املجتمع  مات  سرِ عند  أيضاً  الكاتب  يتوقف 
ز عىل إحساسه العايل باالنتماء وتشبثه  بالدَّرس والتحليل ويركِّ
اإلسالمي  الرتاث  قضية  عند  يتوقف  أن  ينىس  وال  بجذوره، 
بعد رحيلهم  املسلمون  تركه  والذي  غرناطة،  به  تزخر  الذي 
عنها.  واملؤلف -يف هذا التحليل- ينزع بال شك إىل املوضوعية 
والحياد، إال أنه عندما يتناول الشعائر الدينية بالوصف، ربما 
يقع يف بعض اللبس، حيث يخلط أحيانا ما بني هو ديني وما 

هو مجرد طقوس من وحي الثقافة الشعبية.   
ومع ذلك، قيمة الكتاب، كقراءة موضوعية للتاريخ ودراسة 
جادة يف علم االجتماع، ال تنكر، عدا أن أسلوب املؤلف الذي ال 
ينقصه عنرص التشويق والربط املتقن بني الفصول، يجعل منه 

قراءة سهلة وشيقة.

موريسكيو مملكة غرناطة
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تاريخ  يف  االختصاصيني  أبرز  أحد  الكتاب  هذا  مؤلف  ُيعّد 

تاريخ  أستاذ  وهو  املسيحي،  بالعالم  وعالقاتها  املسلمة  إسبانيا 

القرون الوسطى يف جامعة ليون، فرنسا، وقد سبق له أن أصدر 

عمالً مميزاً بعنوان »صقلية املسلمة يف القرنني 11 و12«، وأخر 

بعنوان »مسلمو بلنسية وإعادة الفتح يف القرنني 11 و13«. ويف كّل 

مؤلفاته، كما يف هذا الذي نعرض له، ينطلق غيشار من أن تاريخ 

إسبانيا املسلمة، أو األندلس عىل وجه التحديد، لم يكن هادئاً أو 

وادعاً.

وحتى أيامنا هذه، تثور سجاالت ساخنة بني املؤرخني، واإلسبان 

يف عدادهم، حول جوهر األندلس: هل صارت رشقية مسلمة عربية؟ 

أم أّن تأثرها بالوجود العربي واإلسالمي ظّل محدوداً، وتجاوزه 

الزمن بعد انحسار املمالك العربية هناك؟ ولهذا فإن غيشار يعد 

قارئه، ومنذ الفقرات األوىل يف الكتاب، أنه سوف يسعى إىل إعادة 

استقراء مجمل تاريخ إسبانيا املسلمة، يف ضوء الخصائص األهّم 

التي ميّزت املراحل الكربى يف الحضارة اإلسالمية هناك، عىل نحو 

أّن  موضوعي ومتجرّد قدر اإلمكان من األهواء الذاتية، مستذكراً 

التاريخ وحده هو الذي ينصف املايض يف نهاية املطاف.

اإلسالمي  »الفتح  أّن  حقيقة  عىل  التشديد  يغفل  ال  ولكنه 

العالم املتوسطي«،  لألندلس كان برهة أساسية كربى يف تاريخ 

نسبة إىل البحر األبيض املتوسط، صنعت منعطفات حاسمة يف 

تاريخ املنطقة، ويف عالقات الغرب بالرشق عموماًً، طيلة سبعة 

قرون. ولهذا يحّذر غيشار املؤرخني، العرب املسلمني واألوروبيني 

املسيحيني وسواهم، من »أْسَطرَة« األندلس عن طريق تصويرها 

كفردوس مفقود تارة، أو اعتبارها فصالً قاتماً من فصول انعدام 

التسامح بني األديان السماوية الثالثة.

الجزء األول من الكتاب ينقسم إىل فصلني، ويتناول الفتح يف 

»العهد األمريي« كما يسّميه، أو أطوار تحالف ورصاع اإلمراء، كما 

يستعرض تاريخ األندلس بوصفها إمارة تابعة للخالفة األموية يف 

الشام، وينطلق من حقائق وجود عرب يمانية يف املغرب كانوا أصالً 

قد هاجروا من اليمن إىل الجزيرة السورية، ثّم لعبوا دوراً بارزاً يف 

تسهيل الفتوحات اإلسالمية يف مناطق عديدة، بينها املغرب.

آنذاك  كانت  الفتح  تولّت  التي  الجيوش  أّن  غيشار  ويسّجل 

تتألف من الرببر والعرب والسكان األصليني لشبه الجزيرة اإليبريية، 

سواء بسواء. ومن جانب آخر، كان نظام الذمة يسمح بدرجة عالية 

من التعايش بني األديان، ثّم األقوام، كما جرى عند سقوط إمارة 

طليطلة، وكيف أرشف عّمال من الرببر واإلسبان ـ الرومان عىل 

مساعدة العرب يف نقل العاصمة من طليطلة إىل قرطبة. ويف هذا 

السياق، يتوقف عند ما يعتربه »نقاط ضعف« يف املؤلفات التاريخية 

العربية عن تلك الفرتة، بخصوص املغرب واألندلس تحديداً، رغم 

أنها تظّل من أمهات كتب التاريخ كما يقول )تجب اإلشارة، هنا، إىل 

أّن معظم مراجع غيشار العربية مرتجمة إىل الفرنسية واإلسبانية، 

األمر الذي ال يمّس دّقة تعامله مع املصطلحات العربية(.

ويف الفصل الثاني، وبعد استعراض الرصاعات القبائلية بني 

اليمنية والقيسية، ونشوب حرب أهلية يف قرطبة خالل سنوات 

741 ـ 743، ينتقل غيشار إىل تفصيل القول يف صعود قرطبة 

املستقلة، كإمارة أموية، وتوطيد سلطان عبد الرحمن الداخل، ثّم 

تفاقم الخالفات بني أبنائه، ونقمتهم عىل أخيهم هشام الذي توىل 

الحكم بعد وفاة عبد الرحمن. ويف كّل حال، بعد خرسان برشلونة 

صارت حدود األندلس األموية ثابتة عىل وجه التقريب، ولن تتبّدل 

كثرياً عىل امتداد ثالثة قرون.

األندلس  أهل  اعتناق  الفصل، وقفة مهمة عند  وثمة، يف هذا 

الرشقية  الحياة  لنمط  خصوصاًً،  وقرطبة  طليطلة  يف  اإلسبان، 

والعربية التي جاء بها املسلمون، بحيث صار رجل عراقي مثل 

زرياب، بمثابة مرجع العرص يف املأكل وامللبس والحيل واملوسيقى. 

الجذور  عنارص  بالضمور  ُتصاب  أن  طبيعياً  كان  املقابل،  ويف 

املّد  أمام  تدريجياً  تنحرس  وأن  املسيحية،  إلسبانيا  الالتينية 

اإلجتماعي والثقايف والعلمي والفلسفي العربي. ولهذا لم يكن غريباً 

أن تندلع، يف الفرتة بني 870 و880، حوادث الصدام التي أطلق 

عليها املؤرخون العرب تسمية »الفتنة«، وكانت أسبابها قبائلية يف 

الشكل، وسياسيةـ  إثنية يف املحتوى.

»العرص  لدراسة  الكتاب يخصص غيشار  الثاني من  الجزء 

أّول  الثالث،  الرحمن  يبدأ مع عبد  الكالسيكي« لألندلس، والذي 

يف  الخالفة  أمر  اضمحّل  عندما  املؤمنني  أمري  بلقب  تسّمى  من 

حاكم  وهو  العباس.  بني  بسلطة  الرتك  املوايل  واستبّد  املرشق، 

سعى إىل توسيع إمارته بعد سلسلة الفتوحات الظافرة، وتنظيم 

الحياة العامة، وسّك نقود جديدة، ونسخ القرآن، وإنشاء مساجد 

يف قرطبة، وبناء املسجد الفريد يف غرناطة، فضالً عن تشييد مقّر 

الكثريون  ويعتربه  الزاهرة،  مدينة  باسم  الذي سُيعرف  الخالفة 

بمثابة قرص فريساي األمويني.

ويف أقسام الحقة من هذا الجزء، يناقش املؤلف التطوّر البارز 

الوزراء  نفوذ  صعود  يف  وتمثّل  السلطة،  هيكلية  عىل  طرأ  الذي 

 ،1009 قرطبة سنة  ثورة  بعد  الخالفة  موقع  وتأزّم  والحّجاب، 

وتدشني عرص الطوائف. لكنّه، أيضاً، العرص الذي شهد تنافس 

االمراء يف ميادين أخرى غري السياسة، مثل األدب والفنون والعلوم، 

بحيث صار القرن الحادي عرش أشبه بثورة ثقافية عربية إسالمية، 

وهذا ما يستفيض غيشار يف تحليله، بأمانة وافتتان، ال سيما القسم 

الذي يعقده لتثمني عدد من الشخصيات الثقافية والفكرية والعلمية 

العربية األندلسية.

املوّحدين،  ثّم  املرابطني،  عهد  الثالث  الجزء  يتناول  وإذ 

وصوالً إىل سقوط غرناطة، فإّن غيشار يعترب هذا الحدث انطواء 

وبالرصاعات  املتنوعة،  الحضارية  باملنجزات  زاخر  لعالم  حزيناً 

واملصالحات، وبشيوع صيغة راقية من التسامح سوف تنقلب إىل 

تعّصب ومحاكم تفتيش. وإذا كان ذلك العالم قد انطوى سياسياً، 

فإّن الرتاث الحضاري الذي خلّفه العرب يف األندلس لن يندثر عىل 

امتداد القرون.

األندلس: 712 -1492

امل�ؤلف  : م�نتغمري وات وبيري كا�صيا - عدد ال�صفحات : 220�ص - تاريخ الن�رش : 2007.
 W. Montgomery Watt and Pierre Cachia. A History of Islamic  :الت�ثيق الأجنبي

.Spain. Aldine Transactio (2007
اللغة: اإجنليزي

امل�ؤلف : بيري غي�صار  - عدد ال�صفحات : 270 �ص  - تاريخ الن�رش :2000 
 Pierre Guichard  Al-Andalus: 712-1492  Hachette، Paris 2000  :الت�ثيق الأجنبي

اللغة: الفرن�صية

هذه النسخة  لكتاب »املرابطون« إصدار جديد لعمل فذٍّ صدر 

ألول مرة سنة 6591، وهو ما زال لحدِّ اآلن أكمل عمل تاريخي 

اإلسالمي  التاريخ  يف  رئيسيا  دورا  لعبت  التي  الدولة  هذه  عن 

القروسطوي واإلسباني، ما بني القرن الحادي عرش والثاني عرش. 

وهو ملؤلفه خثينتو بوش بيال )5891-2291(، املستعرب الكبري 

الذي تقلَّد منصب أول أستاذ لتاريخ اإلسالم يف جامعة غرناطة، 

ولبعض الوقت، منصَب مدير مدرسة الدراسات العربية بغرناطة. 

صاحب نتاج خصب ورصيد مهم  من األبحاث العلمية والتاريخية، 

من بينها مجلَّتَْي  »دفاتر عن تاريخ اإلسالم« و»األندلس اإلسالمي. 

ص مسريته  تلخِّ التي  اآلثار  أهم  من  ودراسات«، وهي  نصوص 

التعليمية  الثرية. 

املرحلة األخرية من اإلسالم األندليس جاءت مطبوعة بالعنرص 

البرشي الشمال أفريقي، املرابطي ثم املوحدي الحقا. هذه الحركة 

التي أنجبتها قبائل صنهاجة الرببرية والتي انطلقت من صحراء 

ها  خها، كان العامل الديني أهمَّ املغرب، ساهمت عدة عوامل يف ترسُّ

دت  عىل اإلطالق،  وبسبب قوتها العسكرية والدينية والسياسية جسَّ

أكرب املفاجآت التاريخية، ملدة  قرن من الزمن.

ص  يقول بوش بيال إن تاريخ القرون الوسطى يف املغرب يتلخَّ

يف تاريخ ثالث سالالت هي املرابطية، املوحدية واملرينية، تمثِّل نفوذ 

ثالثة تحالفات قبلية  عىل التوايل، هي صنهاجة ومصمودة وزناتة، 

ورصاعاترِها عرب العصور من أجل النفوذ والسيطرة السياسية يف 

املغرب الذي لن يعرف وحدة سياسية إال مع قيام الدولة املرابطية،  

رة« مللوك الطوائف  إذ أن مغرب ما قبل املرابطني كان »صورة مبكِّ

باألندلس، حاله أقرب ما يكون إىل إسبانيا ما بعد سقوط الخالفة 

األموية، من حيث التفكك السيايس.  

بساطاً  املرابطني،  قبل ظهور  غوتيي-  املغرب -حسب  كان 

ثالثي اللون ونسيجاً من القبائل الرببرية الحديثة العهد باإلسالم، 

باإلضافة إىل بعض العنارص العربية واليهودية، وفضاء مضطرب 

لم يكن من السهل الحديث فيه عن استقرار أو أمان. يف غياب فكرة 

الجنسية التي تعترب مفهوما عرصيا، الرابط الوحيد الذي كان من 

شأنه أن يحقِّق بعض التالحم هو االنتماء العرقي أو القبيل. ومع 

ذلك، سيطرة بعض القبائل أو التحالفات القبلية املتناحرة فيما 

بينها عىل الوضع، وطابع االستقاللية والتمرد الذي يتميز به الرببر، 

جعل من القرن الثامن يف املغرب فرتة اضطراب ورصاعات مستمرة 

حالت دون تحقيق وحدة سياسية. 

القرن التاسع، سيشهد عدة تحوالت وتكتالت سياسية، أهمها 

تجربة األدارسة، لكنها ستظل مع ذلك دون توحيد املغرب. القبائل 

الرببرية، نتيجة الستيعابها التدريجي للتأثريات الوافدة من املرشق 

وأقلمة تلك األشكال السياسية واالجتماعية والدينية مع مؤسساتها 

وعاداتها وأعرافها ومعتقداتها الضاربة يف القدم، أنجبت أسلوباً 

خاصاً بها يبتعد دينيا عن اإلسالم األرثدوكيس، متأثرا إىل حدٍّ كبري 

باملذهب الخوارجي، ربما ألنها إيديولوجية تتالءم والروح الرببرية 

أن  السياسية. ومع  التبعية  أو  الخضوع  تكره  التي  االستقاللية 

الفكر الخوارجي لم يحقِّق وحدة التيارات املتعادية، إال أنه هيأ 

الرتبة أمام االعرتاف بالسلطة الروحية لخليفة األندلس، وولَّد يف 

د.  الرببر هماًّ سياسيا وفكرة  تشكيل كيان موحَّ

التأثريات  وتدفق  وفود  حقبة  هو  املغرب  يف  العارش  القرن 

السياسية والدينية القادمة من املرشق واألندلس عىل حدٍّ سواء، 

يتصدَّرها رصاع  قوتني وامرباطوريتني إسالميتني، هي الفاطمية 

يف القريوان واألموية يف قرطبة، والتي  كانت تتحكم عن بعد يف 

استئثارها  بهدف  القبائل،  بني  وُتوقع  املغربي  السيايس  املرسح 

بالسيطرة السياسية والدينية عىل شمال أفريقيا، فكان عىل هذه 

القبائل أن تحدد موقفها وتنضمَّ إىل أحد الطرفني: قرطبة التي 

تدعو إىل األرثذوكسية السنية أو القريوان التي تدعو إىل التشيع.  

وبما أن السياسة والدين هنا يمضيان يدا بيد، فقد تكافلت عدة 

عوامل سياسية لتحسم املعركة لصالح املذهب السني، كان من 

أهمها انقسام صنهاجة الذي واكبه إنهاء التحالف مع الفاطميني 

يف مرص واالعرتاف بالسلطة الروحية لخليفة بغداد. 

دفاعية  سياسة  دائما  انتهجت  التي  القرطبية  الخالفة 

لتكون  أخريا كسب والئهم  استطاعت  الرببر،  ودبلوماسية تجاه 

قبائل زناتة  أهمَّ حليف لها أمام تقدُّم الخطر الفاطمي الذي كان 

يتهدَّدها يف شمال أفريقيا،  قبل أن يصبح هذا الحليف الرببري، 

الحقا، مع الدولة املرابطية، سببا مبارشا يف القضاء عىل آخر مظاهر 

هذه الخالفة، وهي دول ملوك الطوائف.   

األندلس  كان  الحادي عرش،  وبداية  العارش  القرن  أواخر  يف 

والفكر الديني السائد يف قرطبة قد استطاع االستقرار يف املغرب، 

ومع وصول املرابطني، كان كل املغرب تقريبا يتبع الفكر السني، 

من  قدموا  الذين  املرابطون  الشيعية.  االستثناءات  بعض  مع 

الصحراء بفكر إسالمي أرثذوكيس هم من سيكملون هذه املسرية 

ويعززون تفوُّق قرطبة عىل القريوان، وتفوق اإلسالم الغربي عىل 

اإلسالم املرشقي. منذ هذه اللحظة، سيبدأ املغرب يف تطوير تاريخه 

الخاص وسيحقِّق ألول مرة  وحدة سياسية ودينية، وينطلق من َثم 

إىل األندلس، إلنشاء إمرباطورية واسعة تحمل لواء اإلسالم، كانت  

قناة  أو معربا أساسيا لنقل حضارة األندلس إىل املغرب.      

التاريخ السيايس للمغرب يرتبط بشكل وثيق بالديني، بحيث ال 

يمكن الحديث عن أحدهما دون اآلخر: اإلسالم، برغم تعدُّد صوره 

ومذاهبه التي وصلت يف بعض األحيان إىل حدِّ الهرطقة يف مغرب 

ما قبل املرابطني، كان نموذجاً جعل من املغرب القبيل كياناً قادراً 

عىل النمو والتطور وأخرجه من عزلته لينضم إىل »دار اإلسالم« 

تماماً خالل  أسلم  املغرب، وقد  الغرب اإلسالمي.  تاريخ  ويدخل 

القرن الحادي عرش وحتى الرابع عرش، سيصبح حارضاً  بقوة  ال 

نظري لها، مع كل من املرابطني واملوحدين واملرينيني. وما ال يمكن 

تجاهله، هو أن لإلسالم اليد الطوىل يف هذا اإلنجاز،  فقد لعب دوراً 

تاريخياً، وأعطاها  املتناحرة  القبائل  حقيقيا يف تصالح وتوحيد 

ناً من صقل الروح  شخصية  قوية ودافعا لاللتحام والوحدة، متمكِّ

الرببرية التي ال تعرف االنقياد أو الخضوع. 

المرابطون

امل�ؤلف: خثينت� ب��ص بيال  - عدد ال�صفحات: 436�ص - تاريخ الن�رش:  1998 
 Jacinto Bosch Vilá. LOS ALMORÁVIDES. Universidad de Granada،  :الت�ثيق الأجنبي

.Granada، 1998
اللغة: الإ�صبانية
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بني أبرز فضائل هذا الكتاب، املوسوعي بحّق، أنه يكثر من 

االعتماد عىل أمهات املراجع العربية الكالسيكية، ذات الطابع الجيو 

ـ سيايس والجيوـ  تاريخي، مثل »كتاب املسالك واملمالك« للبكري، 

و»تقاسيم البلدان« ألبي الفداء، و»كتاب الوثائق والسجالت« البن 

األعيان  و»وفيات  حوقل،  البن  األرض«  صورة  و»كتاب  العطار، 

اآلفاق«  اخرتاق  يف  املشتاق  و»نزهة  البن خلكان،  الزمان«  وأبناء 

لإلدرييس، و»مروج الذهب« للمسعودي، فضالً عن »املقدمة« البن 

خلدون، و»رسالة القدس« البن عربي، وسواها كثري.

ويندر أن تجتمع كل هذه املصادر العربية القديمة يف كتاب 

بالفرنسية، ملؤلف فرنيس، يتناول تاريخ املالحة العربية اإلسالمية 

يف منطقة جزئية محددة من املحيط األطليس، ويستعرض سلسلة 

املعقدة  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  املعطيات 

مثلما ساعد  تطوّره،  املالحي، وساعدت يف  املشهد  اكتنفت  التي 

يف إغنائها. غري أّن هذه السمة، لتي ُتعّد خياراً منهجياً يف الواقع، 

ليست بالغريبة عن مؤلفات كريستوف بيكار، أستاذ تاريخ القرون 

الوسطى يف جامعة تولوز، واألخصائي يف الغرب املسلم، وصاحب 

أعمال المعة مثل »الربتغال املسلم: القرن السابع ـ القرن الثالث 

عرش«، و»البحر ومسلمو الغرب يف العصور الوسطى«.

وعىل امتداد 26 فصالً، تتوزع عىل ثالثة أجزاء، يرصد املؤلف 

املالحة،  هذه  وتنظيم  املحيط،  يف  املسلمة  املالحة  حركة  تنامي 

وهيكليتها، واألنشطة التي اقرتنت بها، ال سيما يف التجارة والتبادل 

واالقتصاد عموماًً، حتى أواسط القرن الثالث عرش. ففي الفصل 

األول يعيد قراءة اإلطار الجغرايف للمالحة األطلسية املسلمة، من 

حيث قيمة الرسديات الجغرافية للمحيط كما قّدمها الجغرافيون 

العرب من أمثال البكري واإلدرييس وابن سعيد، إىل جانب كتاب 

مجهول املؤلف بعنوان »عجائب البحر«؛ وكذلك من حيث قيمة 

املحيط.  عن  واملناخية،  واملالحية  الجغرافية  العملية،  املعلومات 

ويفرد بيكار مساحة خاصة لدراسة املالحة النهرية يف عالقتها 

يف  أو  لألندلس،  األطلسية  الواجهة  يف  سواء  املحيطية،  باملالحة 

واجهته املغربية. ويستخلص من ذلك أّن هذه الحصيلة ساعدت 

البلدان املحيطية عىل تحقيق درجة من االمتزاج أعىل من تلك التي 

نجمت عن املالحة املتوسطية مثالً.

يف فصول الحقة ينتقل بيكار إىل تفصيل تاريخ النشاطات 

العربي،  الفتح  التي أعقبت  املالحية املسلمة خالل األزمنة األوىل 

األندلس،  من  األطلسية  املناطق  يف  األمويني  سياسات  وخاصة 

وهجمات »املجوس«، من الفايكنغ والوثنيني وعبدة النار وبعض 

الهجمات  تلك  خلّفتها  التي  واآلثار  أيضاً،  اإلسبان  املسيحيني 

التاسع. وأما سياسة الخلفاء األمويني فيمكن  القرن  عىل امتداد 

الذي  الدولة،  إعمار  برنامج  متابعة  اختصارها يف حرصهم عىل 

املالية  املوارد  وأّن  خصوصاًً  الفتنة،  اندالع  عند  وتوقف  انقطع 

واإلمكانات اإلدارية والسطوة العسكرية صارت كافية الستئناف 

والقالع، وشجعت عىل  التحصينات  ُبنيت  وهكذا  الربنامج.  ذلك 

اندفاع السكان نحو السواحل املحيطية، وتنامت النزوعات املالحية 

حكام  وسالالت  إشبيلية،  وحكام  الطوائف،  أمراء  بعض  لدى 

املوحدين واملغاربة.

وهنا يعقد بيكار فصالً خاصاً لدراسة املالحة املسلمة عىل طول 

السواحل األطلسية للمغرب األقىص، مشدداً عىل أهمية املبادرات 

األهلية املحلية، والتفاعل مع الفتح العربي )الذي بدا للوهلة األوىل 

أنه اطلقها  وكأنه أصاب املالحة بالركود، قبل أن يتضح رسيعاً 

الذي تحقق عىل يد األدارسة، قبيل وصول  وحرّرها(؛ والتجديد 

األمويني إىل األندلس. وال تكتمل الصورة الجيو ـ سياسية لهذا 

املشهد دون احتساب الهجمة العسكرية واالقتصادية للمسيحيني 

يف املتوسط، وما انعكس من عواقبها عىل املغرب، وترسيع تراجع أو 

اضمحالل النشاط املالحي يف القرن الثامن عرش. 

ويف دراسة تنظيم املالحة وهيكليتها، يناقش بيكار خصائص 

املراىفء واملوانىء واملرايس عىل الرشيط األطليس، يف تفاصيلها التقنية 

والهندسية، وحّصة املسلمني يف تطويرها واالرتقاء بها. كما يناقش 

األغراض العامة للمالحة من جانب أول، وطرائقها وأساليبها من 

او  املحيطية  أو  النهرية  باملالحة  األمر  اتصل  سواء  ثاٍن،  جانب 

املزيج منهما. وثمة وقفة خاصة، تثمينية تماماً، عند مصطلح »دار 

الصناعة«، التي لم تكن تختص بصناعة السفن فحسب، بل كذلك 

بتأهيل املالحني والصنّاع عىل حّد سواء، األمر الذي يفرّس تنويعات 

هذا املصطلح يف املؤلفات العربية. ويف ما يخّص أسماء السفن، ثمة 

تنويعات من طراز آخر، نراها مختلفة بني لسان الدين بن الخطيب 

وابن حبيب وابن حوقل، عىل سبيل األمثلة.

يف الجانب االقتصاديـ  االجتماعي للمالحة، يستعرض بيكار 

من  اليابسة،  عىل  أو  السفينة  البحرية، عىل ظهر  املهن  مختلف 

الربان والنوتي والنجار والخباز والديدبان )املفتش(، إىل املعدّي 

ـ  السيايس  الجانب  يفوته  وال  واملحتسب.  واملراكبي  والقواربي 

العسكري، فيناقش تجهيز السفن الحربية واألساطيل، ومراتب 

أوائل  أقرّها  ألقاب  األسطول« وسواها من  البحر« و»قائد  »قائد 

الخلفاء املسلمني، والتزم بها األمراء املسلمون يف املغرب واألندلس 

طيلة العهود التالية.

الجزء الثالث يتناول مختلف وقائع املالحة املسلمة يف األطليس 

حتى أواسط القرن الثالث عرش، وبينها تحّول املحيط إىل ساحة 

حرب تصادمت عىل أمواجه وشواطئه نظريات شتى يف اسرتاتيجيات 

وتكتيكات الحروب البحرية، كما نشبت رصاعات ثقافية وحضارية 

ودينية. ولقد أثمرت هذه الحال جملة من أصفى املؤلفات العربية 

العسكرية حول فنون القتال يف البحر، بينها كتاب محمد بن منكيل 

الناحري »األحكام امللوكية والضوابط الناموسية«. كذلك يتوقف 

بيكار عند املسائل البيئية، والنبات والحيوان، ومنتجات املحيط، 

ومشكالت نقل البضائع وتخزينها، واملكوس، وما إليها.

ويف خالصة الكتاب يشدد املؤلف عىل أّن خرسان األندلس كان، 

املالحة  لتاريخ عريق يف  الخسارة، رضبة قاصمة  أحد وجوه  يف 

املسلمة، وكارثة أصابت املنطقة بأرسها، وليس األندلس أو املغرب 

األقىص وحدهما.

المحيط األطلسي المسلم من الفتح العربي إلى حقبة الموحدين

امل�ؤلف : كري�صت�ف بيكار - عدد ال�صفحات : 618�ص - تاريخ الن�رش :1997 
 Christophe Picard. L'Ocean Atlantique musulman. De la الأجنبي:   الت�ثيق 

conquête arabe à l'époche almohade. Maisonneuve & Larose، Paris 1997
اللغة: الفرن�صية

كريستوبل كويباس، دكتور يف األدب الروماني من جامعة 

كوبلوتينيس  ال  جامعة  يف  اإلسباني  األدب  وأستاذ  غرناطة 

»صورة  تقديم  الكتاب  هذا  خالل  من  يحاول  بمدريد، 

وتجربة  كثقافة  تطوُّره  إىل  الوحي  بداية  منذ  لإلسالم«، 

ور  زا يف هذه الدراسة عىل التصُّ حياتية وفكٍر قائم بذاته، مركِّ

الديني الروحاني، ال عىل الجانب الدنيوي للثقافة اإلسالمية، 

فهو ينوِّه يف مقدمة الكتاب بأن إسهامات املسلمني يف الطب 

والعلوم والرياضيات والفلك، ليست هدفا لهذه الدراسة،عىل 

أهميتها وأثرها العميق الذي يمكن ملسه تلقائيا يف مختلف 

تاريخ  هي  الكتاب  غاية  وإنما  اإلسبانية،  الثقافة  مظاهر 

العقيدة اإلسالمية منذ جذورها، والتطورات التي طرأت عليها 

والرصاعات اإليديولوجية واالنشقاقات  الداخلية التي عرفتها،  

ومن ثمَّ يخصص الكتاب حيزا هاماًّ  الستقراء الجوانب التي 

استمدَّتها الروحانية املسيحية من أصول إسالمية، كنتيجة 

لتالقح الحضارتني عىل أرض األندلس.   

أَّول  الكبري،  اإلسباني  املسترشق  بالثيوس،  أسني  كان 

الروحانية  أن  إىل  وأشار  الظاهرة  هذه  إىل  االنتباه  لفت  من 

اإلسبانية ترتاءى مرتعة بإشارات ورؤى من جذور إسالمية، 

حارضة -ربَّما بطريقة الواعية- يف الفكر املسيحي، ويذهب 

إىل أن مفهوم الزهد عند القديس سان خوان دي ال كروث 

أمرييكو  تعقَّب  وقد  الشاذيل.  التصوُّرالصويف  من  ينحدر 

كاسرتو الحقا أثر هذه الظاهرة وتجلياتها يف األدب اإلسباني 

املتشبع بالروح اإلسالمية، سواء منه الديني أو الدنيوي، عند 

أعالم بحجم غونثالو دي برِرثييو والقديسة سانتا ترييسا دي 

سوس أو حتى قامات أدبية   كميغيل دي ثرِربانتيس. خرِ

يجزم كريستوبل كويباس بأن هناك كماً هائالً من األفكار 

والتَّصورات واملواقف الدينية اإلسبانية التي تجد يف اإلسالم 

أصولها أو صدى معروفا، ابتداء بمفاهيم أساسية كالشهادة 

الروحانية  يف  خة  مرتسِّ بمفاهيم  وانتهاء  والصوم،  والحج 

املسيحية،  كالتسامح أو الفكر الجربي أو النهج التوكيل، التي 

عندما  املسلمني،  عند  موازية  بممارسات  تعزَّزت  أو  نشأت 

تعايشوا مع املسيحيني يف إسبانيا وتركوا لهم إرثاً ثقافياً هو 

اآلن جزء ال يتجزأ من ثقافتهم اإلسبانية.  ويعزي منيندث 

العربية  للحضارة  الثقايف  التفوق  إىل  التأثريات  هذه  بيدال 

وللساكنة اإلسبانية-املسلمة عىل اإلسبانية-املسيحية، خالل 

العصور الوسطى، ابتداء من القرن الثامن، إىل أن يصبح  هذا 

الزخم الثقايف أكثر كثافة خالل القرنني الثاني عرش والثالث 

عرش، حيث ستنتقل هذه التأثريات إىل الشعوب األوروبية. 

العنرص اإلسالمي وعمق  العوامل تثبت سيادة  كل هذه 

تجذره يف التاريخ اإلسباني وثقافته، إال أن كويباس  يأسف 

لحالة الجهل التي تعمُّ حاليا بني اإلسبان فيما يتعلق  باإلسالم 

للثقافة  املكوِّنة  العنارص  أحد  كونها  رغم  الفريدة،  وثقافته 

اإلسبانية. لذلك، ما يصبو إليه الكاتب هنا هو إعطاء صورة 

تعريفية دقيقة عن اإلسالم، عن مبادئه، عن نشأته وتطوره 

وزخمه التاريخي املذهل. 

أساسيني:  جزءين  إىل  الكتاب  ينقسم  البنية،  حيث  من 

»مضمون وتاريخ الفكر اإلسالمي« و » التأثريات اإلسالمية 

يف الصوفية اإلسبانية«، ويقع يف سبعة فصول، يضّم الجزء 

كريستوبل  يعرض  األول«  »اإلسالم  يف  منها:  خمسة  األول 

كويباس لحياة الرسول وشخصيته وفكرة االقتداء بمنهاجه 

لدى املسلمني والخطوط العريضة لتصوُّر الحياة اإلسالمية 

اإلسالمي  التوسع  يتناول  أخرية،  وكنقطة  الوحي،  ومعايري 

هذا  رافقت  التي  اإلسالم  يف  الدخول  أو  االهتداء  وظاهرة 

التوسع.

شكال  القرآن،  حول  يتمحور  فصل  والسنة«  »الوحي   

والتوثيق  بالنقل  املتعلقِّة  النص،  ملشكالت  ويعرض  وبنية، 

املصدر  عن  للحديث  ينتقل  أن  قبل  والتأويل،  والتفسري 

الثاني للترشيع يف اإلسالم، أال وهو الحديث والسنة النبوية. 

الفصل الثالث، »األرثذوكسية اإلسالمية: يف العقيدة واإليمان« 

يتناول الجانب العقائدي واألسس أواألركان التي يقوم عليها 

اإليمان.

بعد هذه الفصول التمهيدية، يدخل الفصل الرابع غمار 

»الرصاعات اإليديولوجية التي نشأت داخل اإلسالم، عارضا 

التي  الكالمية  للمدارس  ثم  الشيعي،  السني-  لالنشقاق 

املعتزيل  املذهب  من  ابتداء  اإلسالمي،  الفكر  عنها  ض  تمخَّ

الباطني الذي يعتمد العقالنية والتأويل، واألشعري الظاهري 

الذي  التوفيقي  باملذهب  النص، ومروراً  يلتزم بظاهر  الذي 

انتهجه ابن حزم، والالعقالني الذي مثَّله الغزايل، لينتقل إىل 

الحديث عن التيارات املتشددة، ويخصص حيِّزاً للحديث عن 

السلفية. 

الفصل الخامس -واألخري داخل الجزء األول من الكتاب-، 

ًببدايات  والتصوف، معرِّفا  الزهد  لحركة  الكاتب  صه  يخصِّ

هذا التوجه الروحاني داخل اإلسالم وتاريخه. 

التأثريات  موضوع  يتناول  الكتاب  من  الثاني  الجزء 

بـ»الصوفية  ُسمِّي  ما  أو  املسيحية  الروحانية  يف  اإلسالمية 

اإلسبانية«، ثم يتطرق لحركة التصوف اإلسباني اإلسالمي، 

إىل  عدَّة  مقوِّمات وخصائص  انتقلت عربها  قناة  كان  الذي 

الفكر الصويف اإلسباني، ويقوم يف نهاية هذا الفصل بمقارنة 

بني الروحانية اإلسالمية واملسيحية اإلسبانية يف محاولة لفرز 

لـ»تأثريات  مقاربة  فهو  األخري  الفصل  أما  العنارص.  هذه 

ومن  اإلسباني«،  والتصوف  الزهد  أدب  يف  اإلسالمي  الفكر 

خالله يستقرئ الكاتب املالمح واألصداء اإلسالمية يف مختلف 

املدارس الروحانية اإلسبانية، كالدومينيكانية  والفرانسكانية  

تمثل  أخرى  حركات  جانب  إىل  واألوغوستينية،  والكرملية 

املسيحية غري األرثذوكسية. 

ف اإلسباني الفكر اإلسالمي: مضمون وتاريخ التأثير في التصوُّ

امل�ؤلف: كري�صت�بل ك�يبا�ص - عدد ال�صفحات: 336�ص - تاريخ الن�رش: 1995 
 Cristóbal Cuevas.  EL PENSAMIENTO DEL ISLAM. CONTENIDO DE :الت�ثيق الأجنبي

HISTORIA. INFLUENCIA DE LA MÍSTICA ESPAÑOLA
اللغة : الإ�صبانية
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إسبانيا اإلسالمية من 1250 – 1500م

خلف الوجود العربي يف إسبانيا آثاره وراءه حتى بعد 

انسحاب الثقافة العربية من األندلس. وهناك كلمات كثرية 

ما زال معناها الدقيق ومصدرها االشتقاقي محل خالف بني 

املختصني. من هذه الكلمات مصطلحات مثل )موريسكو( 

اإلسالمية«  »إسبانيا  كتاب  و)مستعرب(...إلخ.  و)مولد( 

املصطلحات هو  تاريخ مصطلح واحد من هذه  يركز عىل 

)مدجن(. ومعناها: املسلم الذي بقي، بعد استسالم املنطقة 

املنطقة  يغادر  ولم  دينه  عىل  مسيحي،  لحاكم  اإلسالمية 

ودخل يف عالقة خضوع يف ظل ملك مسيحي. يرى بعض 

املختصني أن هذه الكلمة مأخوذة من كلمة )دجال( العربية، 

أو من كلمة )ديجار( اإلسبانية، بمعنى )يغادر(، لكن هاريف 

يعود بها إىل عبارة عند الونرشييش يف كتاب »املعيار«، حيث 

بأنهم  املسيحيني  بقوا يف ظل حكم  الذين  املسلمني  يصف 

الكلمة  وسأستخدم  املدجنون«.   « أنهم  أي  الدجن«،  »أهل 

العربية )مدجن( بدالً من الكلمة اإلسبانية )موديجار(. 

والفكرة العامة لدى املؤرخني هو أن املسلمني األندلسيني 

غادروا إسبانيا نهائياً إىل بلدان املغرب العربي. لكن املؤلف 

هنا يقدم لنا تاريخهم املفصل منذ عصور الحروب األوىل.

بدراسة  اإلسالمية«  »إسبانيا  من  األول  الفصل  يعنى 

يدرسها.  التي  للفرتة  التاريخي  والسياق  الجغرافية  البنية 

الفصل  ويهتم  األحمر،  بني  لظهور  الثاني  الفصل  ويؤرخ 

الثالث باملناطق املحصورة ومظاهر الشذوذ التي عايشتها. 

أما الفصل الرابع فيتناول منزلة املدجنني: وتعاليم املدافعني 

املسلمني واملواقف املسيحية منها. والفصل الخامس جماعات 

املدونات  والسادس  فيها.  عاشوا  التي  وقلعتهم  املدجنني 

القانونية من القلعة. 

جماعات  والثامن  أراجون،  يف  املدجنني  وجود  والسابع 

املدجنني يف بلنسية، والتاسع يف نوارة.

الثاني )1273 –   ويدرس الفصل العارش عهد محمد 

1302(، والحادي عرش عهد محمد الثالث )1302 – 1309(، 

وإسماعيل   )1314  –  1309( نرص  عهد  عرش  والثاني 

)1314 – 1325( ومحمد الرابع 1325 – 1333(، والفصل 

الثالث عرش عهد يوسف األول )1333 – 1354(. ويدرس 

الفصل الرابع عرش عهد محمد الخامس )1354 – 1391(، 

وهو حكم اعرتضه حكم إسماعيل الثاني ومحمد السادس. 

يوسف  الحجاج  أبي  عهد  عرش  الخامس  الفصل  ويتناول 

الثاني )1391 – 1392( ومحمد السابع )1392 – 1408( 

يوسف الثالث )1408 – 1417(، والفصل السادس عرش 

الحكم املتشابك ملحمد الثامن ومحمد التاسع ومحمد العارش 

الخامس  ويوسف  الرابع  ويوسف  عرش  الحادي  ومحمد 

السابع عرش فيدرس عهد  الفصل  أما   .)1452  – 1417(

 –  1464( عيل  الحسن  وأبي   )1464  –  1453( سعد 

1482(، والثامن عرش آخر عهد من عهود استقالل غرناطة، 

العرشون  الفصل  ويدرس  غرناطة،  سقوط  عرش  والتاسع 

الفرتة التي صار فيها جميع املسلمني يف إسبانيا مدجنني، أي 

إسبانيا اإلسالمية من 1492 – 1500م.

تتخلل هذه الفصول أوصاف لعالقات األندلس بشمال 

لتطور  كما يعرض  ودبلوماسياً.  وسياسياً  تجارياً  إفريقيا 

دمر  وكيف  املدفعية،  وبالذات  العسكرية،  الصناعات 

املسيحيون مزارع غرناطة، وحصار ملقة وغري ذلك.

امل�ؤلف : ل. ب.  هاريف - عدد ال�صفحات : 386�ص - تاريخ الن�رش : 1992 
 L. P. Harvey. Islamic Spain، 1250 to 1500   :الت�ثيق الأجنبي

University Of Chicago Press 1992.
اللغة: الإجنليزية

الوسطى  العصور  يف  إسبانيا  تاريخ  الكتاب  يتناول 
بالدراسة والتحليل يف الفرتة ما بني سقوط الخالفة اإلسالمية 
وتقسيم  السابع  ألفونسو  وفاة  وحتى   )1031( قرطبة  يف 
مملكته يف عام 1157. وباإلضافة اىل الحديث عن التعايش 

بني اليهود واملسيحيني واملسلمني يف األندلس.
 يركز الكتاب عىل األحداث  املهمة  التي وقعت يف املمالك 
التي  الحروب  وخاصة  الفرتة  تلك  يف  واإلسالمية  املسيحية 
يسيطر  أن  واستطاع  املسلمني  ضد  األول  الفونسو  خاضها 
يحكمونها  )املرابطون(  الرببر  كان  التي  املمالك  بعض  عىل 
فلقد استطاع الفونسو األول يف الفرتة من 1104 إىل 1134 
أن يستوىل عىل ثلثي املمالك التابعة للرببر والتي كان معظم 
يهودية ومسيحية.  أقليات  املسلمني، مع وجود  سكانها من 
كان  اإلسالمية  املمالك  ضد  ألفونسو  هجمات  تزايد  ومع 

املسلمون يهربون نحو الجنوب. 
ويف بادئ األمر كان ألفونسو يحافظ عىل القوانني اإلسالمية 
تمرد  يتجنب  استطاع غزوها حتى  التي  البلدان  السائدة يف 
املسلمني املوجودين يف هذه البالد وبعد أن بسط نفوذه عىل 
مساحات كبرية من األرايض التابعة للمسلمني الرببر تحول 
ألفونسو إىل طاغية حيث كان جيشه يدمر املحاصيل واملوايش 
وينرش الفساد يف األرض. وكان ألفونسو ُيحكم سيطرته عىل 
الطرق واملمرات حتى ال يعود املسلمون الهاربون إىل األماكن 

التي استوىل عليها.
 وكما ذكرنا أعاله كان ال يتدخل يف القوانني اإلسالمية التي 
تحكم البالد التي سقطت ىف  قبضته وكان يكتفي باالستيالء 

عليها وطرد الحكام املسلمني منها. 
كما يتناول الكتاب تطور األوضاع السياسية واالقتصادية 
ىف املمالك املسيحية  الواقعة يف شمال جزيرة أيبرييا بسبب 
ضد  املسيحيون  العسكريون  القادة  بها  قام  التي  الغزوات 
املسلمني يف الجنوب، ويرى املؤلف أن التسامح الديني الذي 
كان موجوداً يف األندلس قد بدأ يتأثر بسبب الحروب التي كان 

املسيحيون الشماليون يشنونها ضد املمالك اإلسالمية. 
ومن ناحية أخرى تطرق املؤلف لألوضاع داخل املمالك 
التي جمعت بني  الوطيدة  العالقات  أن  إىل  اإلسالمية وأشار 
املمالك الرببرية )املرابطون( وأقاليم شمال أفريقيا قد خلقت 

نوعاً من التوازن يف القوى داخل املجتمع اإلسالمي يف األندلس 
بني العرب املواليني لألمويني والرببر املوالني لشمال إفريقيا. 

ولكنه  سياسياً  تاريخياً  سجالً  ليس  مجمله  يف  والكتاب 
ُيركز أكثر عىل األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 

إسبانيا يف الفرتة املشار إليها أعاله. 
املمالك  بني  للعالقات  كبرياً  اهتماماً  املؤلف  أعطى  ولقد 
املسيحية خاصة عالقات النسب واملصاهرة التي جمعت بني 
العائالت الحاكمة يف تلك املمالك كما أشار إىل حفالت الخطوبة 

هذه  وأمريات  أمراء  بني  تم  الذي  املصالح  وزواج  والزفاف 
املمالك أثناء تحالفهم ضد املسلمني. 

اللغوية  األخطاء  من  العديد  الكتاب  يف  أن  النقاد  ويرى 
ُيعترب  فالكتاب  ذلك  ومع  الطباعة  عن  الناجمة  واألخطاء 
نافذة جديدة عىل التاريخ اإلسباني يف العصور الوسطى ألن 
املؤلف قد تعرض لبعض القضايا الجدلية التي ُتثار ألول مرة 

وخاصة عالقات النسب واملصالح بني املمالك املسيحية.
 ولقد دأب املؤرخون عىل الرتكيز عىل التواجد اإلسالمي يف 
األندلس وعىل طبيعة الحياة داخل املجتمعات اإلسالمية مع 
إغفال املمالك املسيحية التي كانت موجودة عىل أطراف البالد 
يف أقىص الشمال والتي شكلت فيما بعد القاعدة التي انطلقت 
التي استطاعت أن تستعيد  التحرير املسيحية  منها جيوش 

األندلس من أيدي املسلمني.

الغزو المسيحي واإلسالمي إلسبانيا )1157-1031( 

املؤلف: برنارد رايىل - عدد الصفحات : 284ص - تاريخ النرش :   1992 
 Bernard F. Reilly. The Contest of Christian and Muslim Spain: 1031 - 1157  : التوثيق األجنبي

)A History of Spain(. Cambridge، Mass. Blackwell، 1992
اللغة: اإلنجليزية
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ينطوي كتاب »فتح العرب إلسبانيا« عىل ثمانية فصول. 
الداخيل  بالتطور  تتطور«،  »مملكة  األول،  الفصل  يعنى 
ودراسة  اإلسالمي،  الفتح  قبل  الفيسكوثية«  »لهسبانيا 

أوضاعها من الداخل والظروف التي كانت تعيشها.
 ويتناول الفصل الثاني مشكالت الفتح العربي وقابليتها 
االختالل  صاحبت  التي  الطروف  يف  التأويل  الحتماالت 
إىل  الثالث  الفصل  ويتطرق  النظام.  واستعادة  العسكري 
الحوليات  خالل  من  باستذكارها  التقاليد  استعادة  إمكان 
طليطلة  وموقف  فيها،  العرب  الحكام  وحضور  املسيحية 

والكنيسة اإلسبانية. 
بينما يعرض الفصل الرابع لالنشقاقات التي حصلت يف 
داخل الفاتحني بعد عقد هادئ ساد يف شبه الجزيرة اإليبريية. 
بني  الخالفات  العقد، حتى ظهرت  هذا  انتهى  إن  ما  ولكن 
يف  املؤلف  ويرى  أنفسهم.  العرب  بني  ثم  والرببر،  العرب 
تكوين  أن  مغامر«،  »ظهور  املعنون:  الخامس،  الفصل 
الساللة األموية يف األندلس ليس سوى أسطورة، بعد انقالب 

عسكري. 
ويف الفصل السادس، ساللة االنتهازيني، يعرض املؤلف 
ملوقف بيالجيوس والتمرد األستوري، ويتناول خصوم اململكة 

»األموية« من املسلمني واملسيحيني.
باتجاه  وزحفه  النظام  نضج  السابع  الفصل  ويصور 
يف  مارسها  التي  والسيطرة  اإلدارة  وطرق  »إيربو»،  نهر 
البالد. ويتناول الفصل الثامن واألخري املوازنة بني الرابحني 
الفرانكيني،  وعودة  الحكم،  تويل  عىل  والرصاع  والخارسين، 

وما يسميه بنزعة التبني وسقوط طليطلة.
ومنذ الفصل األول من الكتاب، يشكك املؤلف بالروايات 
العربية عن فتح األندلس، ويعتقد أن من العبث االطمئنان إىل 
روايات مصادر مثل »فتح األندلس«، وابن قتيبة وسوى ذلك 

من املؤرخني األوائل. 
بل يذهب أبعد من ذلك، فيشكك حتى يف الكتب التاريخية 
من طراز تاريخ ابن األثري وابن خلدون، ويرى أنها ال تثبت 
أمام النقد التاريخي، قائالً إن هذا يرتك مؤرخ إسبانيا القرن 
الثامن يواجه مصاعب جمة ما دام يطمنئ إىل هذه املصادر. 
»ألن عملية نقد املصادر لم تجررِ بما يكفي، وسيتضح االعتماد 

الساذج عىل مواد ال قيمة لها«.
يف املقابل يرجع املؤلف إىل املصادر البيزنطية، وبالذات 
إىل بروكوبيوس، الذي يطابق بني رواياته وموارد الحوليات 
الكنسية. ويرى املؤلف أن املؤرخني املحدثني أهملوا تاريخ 
إسبانيا »الفيسكوثية« إهماالً تاماً برجوعهم إىل مصادر غري 

تاريخ  حول  وخالفية  جريئة  نبذة  يقدم  وبالتايل  موثوقة. 
األندلس يف القرن الثامن. 

إذ يعيد روجر كولينز النظر يف التأثري الثقايف والسيايس 
الذي أحدثه الحكم العربي عىل إسبانيا طوال القرن األول من 
التاريخية  الدراسات  أهملتها  فرتة  تقديره،  يف  وهي  الفتح، 
عن  نقدية،  غري  ثانوية  مصادر  عىل  باعتمادها  النقدية، 
مظاهر االستمرارية يف تاريخ إسبانيا الفيسكوثية. وكما يعلن 
غالف الكتاب »فهذه الدراسة ذات قيمة ليس فقط باعتبار 
الكيفية التي تحقق فيها االحتالل العسكري العربي إلسبانيا، 
بل أيضاً بغية إضفاء سياق أوسع عىل التطورات يف فرنسا 

وشمال إفريقيا والرشق األوسط«.
لتاريخ  محارضاً  كولينز،  روجر  الكتاب،  مؤلف  عمل 
من  مؤرخ  وهو  ليفربول،  جامعة  يف  الوسطى  القرون 
أعماله »الباسكيون« )الذي صدر عن الدار نفسها بالكويل، 

.)1990

فتح العرب إلسبانيا 710 – 797م 

امل�ؤلف  : روجرز ك�لينز  - عدد ال�صفحات : 256�ص - تاريخ الن�رش : 1989 
Roger Collins. The Arab Conquest of Spain، 710 – 797. Blackwell، 1989  :الت�ثيق الأجنبي

اللغة: الإجنليزية

»مسيحيو الرب«  كتاب لربتلومي بنَّارص، مؤرخ وكاتب 

وأستاذ فرنيس، من كبار املختصني يف التاريخ اإلسباني للقرن 

السادس والسابع عرش، عمل أستاذاً لثالثة عقود يف جامعة 

تولوز وحصل عىل عدة أوسمة من بينها الدكتوراة الرشفية 

من جامعة بلد الوليد بإسبانيا. من بني أبرز أعماله »محاكم 

التفتيش اإلسبانية« و »تاريخ اإلسبان« و »مسيحيو الله«-

أهمَّ  املؤرخ  الذي يعتربه  الكتاب  بمساهمة لوسيل بنارص-  

مؤلفاته. 

رغم أن اإلسالم كان ديناً موصوماً بالشبهات  ومكروها من 

قرِبل غالبية »املسيحيني القدامى«، إال أن ما يقارب اثني عرش 

القرنني  ألفاً من املسيحيني اإلسبان اعتنقوا اإلسالم، ما بني 

السادس عرش والثامن عرش، ُعررِفوا باسم »املنشقِّني«.ويبدو 

»االسرتداد«  ثقافة  من  جعل  بلد  يف  وهلة،   ألول  األمرغريبا 

سمًة للهوية يف مواجهة ثقافة اإلسالم، إال أن هذه الظاهرة 

التي تدعو للدهشة بدايًة تخضع ملنطق معقول، إذ أن  أغلب 

هؤالء املرتدين كانوا أرسى قد وقعوا يف يد األتراك أو الرببر 

يف املغرب، خالل غاراتهم املتكررة عىل السفن املسيحية  أو 

املناطق الساحلية. 

ثربانتش-  كميغيل دي  -وبينهم مشاهري  األرسى  هؤالء 

كان ينتهي بهم املطاف يف سجون الجزائر وتونس وطرابلس، 

ويؤول أمرهم إىل الرِّق، وباستثناء بعض املحظوظني الذين 

الطريقة  تفتديهم،  ميسورة  عائالت  من  ينحدرون  كانوا 

الوحيدة التي كانت أمام هؤالء األرسى لالنعتاق هي التحوُّل 

إىل اإلسالم. وبالتايل، فإن من آثروا هذا الطريق كانوا األسوأ 

كان  بينما  الحرية،  عىل  الحصول  بوسعهم  يكن  ولم  حاالً 

النطق  غري  يقتيض  وال  بسيطاً  اإلسالم  إىل  التحول  طقس 

، إذ لم يكن يشرتط اإلشهار يف هذه الحالة  بالشهادتني يف الرسِّ

الختان  إىل  باإلضافة  معروف،  بمسيحي  األمر  تعلَّق  إذا  إال 

اإلسالم سببا مبارشا  يكن  لم  ولباس عربييني.  اسم  واتخاذ 

للعتق، وإنما كان بوسع األسري آنذاك، بعد أن ينتهي من أداء 

فديته، أن يرتقي اجتماعياً واقتصادياً، وهناك من األرسى من  

وصل إىل مراكز سياسية مهمة يف الجيش أو اإلدارة الرتكية  

أيضاًإىل إسبانيا،  املغربية، ومنهم من عاد  أو  الجزائرية   أو 

برغم  وجود خطر مالحقته من قرِبل محاكم التفتيش، بتهمة 

ُجرم الرِّدَّة.  

الكتاب الذي يقع يف ثالثة أقسام، يصف فصالً من التاريخ 

« وأثرها يف جلِّ  األوروبي ويروي تحديداً تجربة هؤالء »املنشقنيِّ

البالد األوروبية، ويقوم بقراءة لتاريخ هذه الفئة التي انتقلت 

من املسيحية األوروبية إىل اإلسالم املغاربي أو العثماني. هذا 

االنتماء املزدوج لشخصيات ُعمِّدت باسم املسيح، ثم -طوعاً 

أو كرهاً- تحوَّلت إىل اإلسالم،  يطرح إشكاليات مثرية يفرد لها 

الكتاب بالدرس ويعرض نماذج وشهادات لهؤالء األشخاص 

الذين خاضوا هذه التجربة. 

ولربما من الجوانب األكثر حساسية يف هذا الكتاب هي 

تلك التي تتحدث عن أطفال أوروبا الغربية الذين سقطوا يف 

األرس بعد اختطافهم من ذويهم. فقد كان األطفال يتعرَّضون 

للسبي كما الكبار، إال أن الفدية يف حالهم لم تكن ُتقبَل تحت 

الذاكرة الجماعية لهؤالء األطفال التي تستحرض  أي ظرف. 

بمرارة  قسوة تلك الغارات املفاجئة عىل صقلية وكورسيكا 

عائالت  رزأت  التي  وجنوة  بلنسية  وسواحل  الباليار  وجزر 

حجم  تضخيم  إىل  األرجح  عىل  نزعت  بأرسها،  ومجتمعات 

املأساة واملبالغةرِ يف رسد األحداث فيما يتعلق بظروف اعتناقهم 

لإلسالم والعوائل التي تربوا يف كنفها، أمام محاكم التفتيش.

 لكن لربما كان أيضاً لهذه الشهادات الكثري من املصداقية، 

إذا ما استقرأنا الظروف التي أحاطت هذه التجربة القاسية، 

قصد  اإلسالم،  إىل  التحول  عىل  يجربون  األطفال  كان  فقد 

إدماجهم يف املجتمع اإلسالمي. لكن هنا يذكر الكاتب مسألة  

مهمة، فالرشيعة اإلسالمية  لم تكن تسمح بتفريق طفل أسري 

كان  وبالتايل  األوىل،  أسنانه  تغيري  اكتمال  بعد  إال  أمه،  عن 

بوسع األطفال املأسورين أن يبقوا سنينا مع آبائهم، ويف هذه 

الحالة كانوا يحتفظون بديانتهم املسيحية، حتى عندما كانوا 

يجربون عىل ترك عقيدتهم.  ويذكر الكاتب تجربة أحد هؤالء 

انتهى به املطاف يف آسفي  الذي  األطفال، خويس بوالديس، 

وتربي يف ظل عائلة جعلت منه مسلماً حقيقياً، قبل أن يوَهب 

إىل ملك املغرب بعد وفاة سيِّده، وينتقل إىل حياة املغامرة بعد 

ذلك يف الجزائر، ويقبض عليه يف إسبانيا، بتهمة القرصنة، 

عندما كان عمره ثالثون عاماً. وقد اعرتف هذا األخري بالعناية 

التي أحاطته بها عائلته املغربية، وبأنه آمن فعال باإلسالم. إال 

أن هذه الشهادة نادرة، إذ أن معظم هؤالء »املنشقني« كانوا 

ينزعون إىل البحث عن ظروف مخفِّفة واستحضار املعاملة 

اضطروا  وإن  أربابهم،  من  لها  ضحية  كانوا  التي  السيئة 

الختالقها، أمام محاكم التفتيش. 

عىل  منهم  أُجرب  من  -سواء  »املنشقني«  هؤالء  تجربة 

الدخول يف اإلسالم  أم من اعتنقه عن طيب خاطر-  لعبت 

متعاديتني  كانتا  وثقافتني  حضارتني  بني  الوساطة   دور 

أقل بكثري مما يقال عنها أو يتصوَّر. املهتدون منهم والذين 

التزموا بتعاليم اإلسالم، احتفظوا بذكرى بلدهم األصل كما 

بلدهم،  أبناء  مع  تجارية  عالقات  وأقاموا  بلغتهم  احتفظوا 

اإلسالم.  إىل  التحوُّل  افتداء أرسى رفضوا  وساهموا حتى يف 

أما من عاد منهم إىل األرايض املسيحية، فلم تخُل تجربتهم من 

ذكرى طيبة ملسلم أحسن إليهم أو أعتقهم، حتى إن بعض من 

عاشوا هذه التجربة، اعتقدوا أو حتى جازفوا آنذاك –ولم يكن 

ذلك باألمر الهني يف ظل هيمنة محاكم التفتيش-  بجهر أنهم 

يعتقدون أن »املسلم الطيب سوف ينجو بإيمانه«.  

ن المثيرة مسيحيو الرب: تجربة المنشقيِّ

امل�ؤلف: برتل�مي ول��صيل بنا�رش  - عدد ال�صفحات: 560�ص - تاريخ الن�رش:   1989 
 Bartolomé y Lucile Benassar. LOS CRISTIANOS DE ALLÁ: LA FASCINANTE  :الت�ثيق الأجنبي

 AVENTURA DE LOS RENEGADOS . Nerea، san Sebastián، 1989
اللغة: الإ�صبانية
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اإلمبراطورية العثمانية

يعترب هذا الكتاب من األعمال التاريخية املهمة ألن املؤلفة 

من  األمريكية  أوهايو  بجامعة  التاريخ  أستاذة  هاثواي  جني 

املتخصصني البارزين يف مجال الدراسات العثمانية ودراسات 

الرشق األوسط. وكانت املؤلفة قد أصدرت كتابها الكالسيكي 

الشهري عام 1966: مرص وبالد الهالل الخصيب، ثم أصدرت 

هذا الكتاب بعد مرور أربعني عاما عىل صدور الكتاب األول 

لتاريخ  شاملة  مسحية  دراسة  عن  عبارة  الحايل  والكتاب   ،

ألن  يصلح  والكتاب  العثماني  الحكم  ظل  يف  العربي  العالم 

أوسطية  الرشق  والدراسات  التاريخ  لطالب  مرجعاً  يكون 

فهو يقدم صورة محايدة للتاريخ العثماني يف العالم العربي، 

ولقد كتبته املؤلفة -بالتعاون مع كارل بربري- بطريقة مهنية 

متخصصة. 

ويتناول الكتاب بالدراسة اآلثار التي تركها العثمانيون عىل 

العالم العربي يف مرص والعراق واليمن وبالد الهالل الخصيب 

يف الفرتة من 1516 إىل 1800.

 وعىل عكس املؤرخني الذين تناولوا هذه الفرتة الزمنية عىل 

التي تحولت  العربية  القومية  لنشأة فكرة  بداية  أنها  أساس 

وأدت  وسياساتهم،  األتراك  ضد  تمرد  حركات  إىل  بعد  فيما 

إىل قيام الدولة القومية يف العديد من البلدان العربية، ركزت 

يف  واالجتماعية  واالقتصادية  الثقافية  النواحي  عىل  املؤلفة 

العالم العربي آنذاك. 

وأشارت املؤلفة إىل أن التواجد العثماني يف العالم العربي 

اللغوي حيث  والتعدد  واإلثني  العرقي  التنوع  قد شجع عىل 

انترشت األقليات املختلفة يف العالم العربي وكانت املجتمعات 

املتعددة الجنسيات والثقافات متواجدة يف جميع أرجاء البالد. 

وترى املؤلفة أن التعددية الثقافية وتالقح الحضارات وعملية 

التهجني اإلثني والثقايف التي تمت يف ظل الحكم العثماني قد 

وضعت أساسات للرشق األوسط الجديد. 

وتتناول  املؤلفة بالدراسة والتحليل التغريات التي طرأت 

عىل النخب السياسية يف البالد بسبب التواجد العثماني يف العالم 

ومجتمع  التجار  مجتمع  عىل  طرأت  التي  والتغريات  العربي 

املتعددة  واألقليات  والنساء  القبلية  واملجتمعات  املزارعني 

األعراق واإلثنيات بسبب التواجد العثماني يف املنطقة. وترى 

الثقافية  بالتعددية  سمح  الذي  العثماني  التواجد  أن  املؤلفة 

والدينية قد ترك آثاراً إيجابية عىل املجتمع العربي القبيل بحيث 

ساعد عىل صهر جميع األقليات واإلثنيات يف بوتقة واحدة، كما 

ساعد عىل تغيري االتجاهات السياسية لبعض املجموعات ذات 

النفوذ والسلطة باإلضافة إىل التطورات اإليجابية التي أحدثها 

للمجتمع  والثقايف  والفكري  االجتماعي  البناء  يف  العثمانيون 

العربي. 

األراضي العربية تحت الحكم العثماني )1800-1516(
 تاريخ الشرق األوسط

امل�ؤلف: جني هاث�اي وكارل بربري  - تاريخ الن�رش: 2008 
Jane Hathawayg ، The Arab Lands Under :الت�ثيق الأجنبي

Ottoman Rule:1516-1800 Longman،2008 
اللغة: الإجنليزية

أوروبا  العثمانية يف قلب  الدولة  أوج قوتها، توغلت  يف 

يف  لكنها  وحارصتها،  فيينا،  مدافعها  ودكت   1683 عام 

أوج ضعفها، انكمشت عىل نفسها حني حارصتها جاراتها 

من  العسكريون  وقادتها  الخارج،  من  وروسيا  أوروبا 

الداخل.

صفحة،   )624( يف  العثمانية«  »الحروب  كتاب  يقع 

تقارن  التي  املقدمة  بعد  فصالً.  عرش  أحد  عىل  تتوزع 

الشمايل  الدفاعي  والخط  العرص،  ذلك  إمرباطوريات  بني 

والقضايا  العسكري،  واإلصالح  العثمانية،  للسلطنة 

الرشقية والعثمانيني الجدد، يتناول الفصل األول، الخريطة 

1700م،  بحدود  والرشقية  الوسطى  ألوروبا  السياسية 

والوضعية الجيو سياسية للدانوب، وأعضاء الحلف املقدس، 

وعالقة العثمانيني بالتتار، واألهداف التوسعية لدى عثمان 

بحدود  إسطنبول  يف  والثورات  ورومانوف،  وهابسبورغ 

1700، ووالءات الجنود االنكشاريني وأخالقهم.

التفكري  العثماني،  النظام  الثاني،  الفصل  ويعيد 

االنكشاريني  وطبيعة  العثماني،  التوسعي  بالتاريخ 

والقوى  وانضباطها،  االنكشارية  والقيادة  وتكوينهم، 

»السباهية«،  باسم  املعروفة  العثمانية  الواليات  يف  املحلية 

وأنظمة الدفاع عن الحدود، وإسرتاتيجيات البقاء، والحدود 

العربية،  والواليات  مرص  يف  الجنوبية  والحدود  الشمالية، 

والقوى املساعدة التي تشمل العامل الديني والفتاوى التي 

وإدارة  الدانوب،  حرب  ووقائع  اإلسالم،  شيوخ  يصدرها 

الحروب التي جرت هناك عىل خط حصن بلغراد – آزوف، 

ومالية الحملة.

أوهام  بلغراد:  إىل  بروت  الثالث، من  الفصل  ويتضمن 

إىل   1700 عام  من  السيايس  الوضع  والفشل،  النجاح 

الرويس،  والتوسع  ومطامحها،  النمسا  وموقف   ،1750

ومركزة السيطرة عىل العنف، وتماسك الجيوش النمساوية، 

 ،1711 عام  بروت  عىل  والزحف  بروت،  حملة  وأصول 

وتجدد  الحرب،  يف  النمسا  ودخول  موريا،  واسرتجاع 

 ،1736 الرصاع بني عثمان وهابسبورغ عىل الدانوب عام 

الوايل عيل  البوسني بقيادة  املتعثرة، والجيش  والتحالفات 

باشا، وانتصار العثمانيني عىل أورسوفا عام 1738، وأوجه 

القوة العسكرية والضعف لدى العثمانيني.

عىل  جرت  التي  املواجهات  عىل  الرابع  الفصل  ويركز 

عىل  سواء   ،1792  –  1768 األعوام  يف  الدانوب  جبهة 

جبهة العثمانيني أو الروس أو النمساويني، فيعرض ملركز 

الحرب  وإعالن  األسفل،  الدانوب  جبهة  عىل  الرصاع  هذا 

واالستعدادات لها عام 1768، وانهيار منظومة التجهيزات 

العثمانية، وسنة الكوارث عام 1770، ومفاوضات السالم، 

واملواجهات بني كل من الروس والنمساويني والعثمانيني يف 

األعوام 1787 – 1792، ثم العرب املستقاة من السالم.

الثالث  سليم  السلطان  الخامس،  الفصل  ويعنى 

الحروب  هذه  عن  نتجت  التي  باألزمة  الجديد،  والنظام 

العسكرية  والتنظيمات  اقتصادياً،  إصالحها  وطرق 

الجديدة واإلصالح العسكري يف ظل سليم الثالث، والبارود 

خارج  بالتوسع  يبدأ  جديد،  نظام  وخلق  واألسلحة، 

السادس  الفصل  ويدرس  املدفعية.  وإصالح  أسطنبول، 

األحوال يف عهد سليم الثالث، فقد بدأ العثمانيون بممارسة 

أول سفري  فأرسلوا  التسعينات،  بعد  متطرفة،  دبلوماسية 

مرص،  نايليون  احتل  بالذات،  الفرتة  هذه  ويف  أوروبا،  إىل 

الفصل  يدرسه  الذي  الثاني،  محمد  عهد  ويف  أخالها.  ثم 

باتجاه  جديدة  لحملة  يتهيأون  العثمانيون  أخذ  السابع، 

أوروبا، أسفرت عن معركة الرسجق ومعاهدة بوخارست 

عام 1811 – 1812. لكن االنتفاضات رسعان ما تتابعت: 

انتفاضات الرصب، وعيل باشا، واليونان 1821 – 1827، 

والجزر األيونية وأثينا.

ولم تكن الجبهة الغربية هي الخطر الوحيد الذي يتهدد 

الدولة العثمانية، فقد أخذ محمد عيل باشا يحدث التغيريات 

التي تنم عن بوادر استقالل يف مرص التي يعمل عىل سلخها 

الحركة  ظهرت  نفسه  الوقت  ويف  العثمانية.  الدولة  عن 

الوهابية يف الجزيرة العربية. فكان من الواضح أن اإلصالح 

يجب أن يبدأ بالداخل، من هنا جاء إلغاء البكتاشية، كنظام 

بناء  إعادة  محاولة  ثم  االنكشارية،  للرتبية  آيديولوجي 

التي استمرت  الجيش يف تنظيمات )عسكري منصوري(، 

أن  العثمانية  الروسية  الجبهة  لبثت  الثالثينات.وما  حتى 

فجرى   .1829  –  1828 عام  جديد  من  القتال  استأنفت 

حصار فارنا. وأسفرت حملة 1829 عن انهيار العثمانيني، 

1829. وظهرت  عام  »أدريانوبل«  إىل معاهدة  أفىض  مما 

القضية السورية عام 1831، وحصار عكا عىل يد إبراهيم 

البدء  إىل  العثمانيني  دفعت  الظروف  هذه  وكل  باشا. 

بإصالحات جديدة عام 1834. 

الفصالن األخريان عىل ترويض محمد عيل باشا  يركز 

يف مرص، وانتفاضة حلب، وعىل جبهة القوقاز وحرب القرم 

عام 1853. وتيل ذلك مجموعة من املالحق واملسارد ألسماء 

األماكن واألعالم.

أستاذ مساعد يف  أكسان:  فرجينيا  الكتاب هي:  مؤلفة 

جامعة ماكماسرت يف كندا، معنية بالتاريخ العثماني، وقد 

أصدرت من قبل : سيايس عثماني يف الحرب والسلم: أحمد 

رسمي أفندي 1700 – 1783 )1995(.

الحروب العثمانية )1870-1700(

 اإلمبراطورية المحاصرة

امل�ؤلف  : فرجينيا اأك�صان  -  عدد الصفحات : 624ص - تاريخ النرش : 2007 
 Virginia Aksan. Ottoman Wars: An Empire Besieged :التوثيق األجنبي

)Modern Wars in Perspective(. Pearson Education Limited، 2007.

اللغة: الإجنليزية
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اإلمبراطورية العثمانية

يستطلع الكتاب تاريخ اإلمرباطورية العثمانية منذ القرن 

الرابع عرش )1300( إىل القرن العرشين)1922(، يف محاولة 

لتقديم قراءة جديدة للتاريخ العثماني بهدف مراجعة القراءات 

اإلمرباطورية  تناولوا  الذين   الغربيني  للمؤرخني  السابقة 

العثمانية من زوايا ضيقة وأهملوا الجوانب املرشقة ىف التاريخ 

العثماني. 

وترى املؤلفة أن قلة من املؤرخني األوروبيني قد ركزوا يف 

العثمانية وانهيارها  كتاباتهم عىل أسباب نشأة اإلمرباطورية 

للقارئ  العثمانية  اإلمرباطورية  بتقديم  آخرون  اهتم  بينما 

الغربي عىل أنها دولة يحكمها السالطني الذين ال هّم لهم سوى 

الشهوانيات  النساء  وراء  والجري  الجنسية  رغباتهم  إشباع 

الالئي يقمن يف بيت الحريم. 

الرتاث  املؤلفة- يف  املؤرخون- حسب رأي  ولم يجد هؤالء 

العثماني سوى قصور ذات قباب تعج بها إسطنبول ويسكنها 

العبيد الخصيان والوزراء الفاسدين. 

فيها  تطرح  جديدة  رواية  لتقديم  املؤلفة  تسعى  ولذلك 

رؤيتها للتاريخ العثماني بشكل موضوعي حيث أن املؤلفة قد 

درست هذا التاريخ وتخصصت فيه وعاشت خمسة عرش عاماً 

ىف تركيا و لقد تناولت املؤلفة النقاط اآلتية يف دراستها..

إن اإلمرباطورية العثمانية كانت تماثل يف عظمتها وتراثها 

الرومانية  اإلمرباطورية  الكربى مثل  األوروبية  اإلمرباطوريات 

وإمرباطورية الهابسبورغ النمساوية.

وقد ارتكب املؤرخون الغربيون خطأ فادحاً عندما تناولوا 

التاريخ العثماني من منظور خيايل حيث تعاملوا بإستخفاف 

مع هذا التاريخ اإلمرباطوري العظيم.

لقد كانت اإلمرباطورية العثمانية تسيطر عىل دول جنوب 

أوروبا وتمتد حدودها عرب دول الرشق األوسط وآسيا ولذلك 

اللغات وكان  كانت إمرباطورية متعددة األجناس واألعراق و 

الجيش اإلمرباطوري يضم جنوداً مسلمني ومسيحيني ويهوداً.

عىل  العثمانية  اإلمرباطورية  تاريخ  مع  التعامل  يمكن  ال 

أنه مجموعة من الغزوات والفتوحات والهزائم وتجاهل الثراء 

الفكري والثقايف واملعماري للبالد. 

دأب املؤرخون يف الغرب عىل تناول التاريخ العثماني بشكل 

سطحي مع الرتكيز عىل األلقاب التي كان يتمتع بها الحكام 

أن هذا  »املسلمني« واعتربوا  لقب خليفة  العثمانيون وخاصة 

اللقب رمز للرجعية والتخلف يف حني أن هذا اللقب لم يطلق 

عىل حكام الدولة العثمانية إال يف مرحلة االنهيار التي بدأت منذ 

القرن الثامن عرش.

يستقي  الذي  العثماني  التاريخ  تقديم  إىل  املؤلفة  سعت 

رؤيته لإلمرباطورية العثمانية من خالل الصور النمطية التي 

تراكمت يف الوعي الجمعي الغربي عن الشخصية العثمانية. 

ولذلك فلقد فتحت هذه الدراسة آفاقاً جديدة حيث أشارت 

املؤلفة إىل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية املعقدة 

التي شكلت البناء الداخيل للدولة العثمانية. 

تتبعت  التي  الشاملة  الوحيدة  الدراسة  الكتاب  هذا  يعترب 

من  وبالرغم  قرون  مدار سبعة  العثماني عىل  التاريخ  حركة 

حجم الكتاب الكبري إال أن أسلوب املؤلفة املشوق والذي يعتمد 

عىل الرسد القصيص والتاريخي لألحداث قد جعل من قراءة 

املايض  ربط  إىل  يسعى  والكتاب  ممتعة  تجربة  الكتاب  هذه 

التاريخ  عىل  الضوء  إلقاء  مع  الرتكي  بالحارض  العثماني 

تحوالت  من  عليه  طرأ  وما  العصور  عرب  العثماني  السيايس 

بسبب الظروف املحيطة باإلمرباطورية.

يحسب للمؤلفة أنها لم تكتف بالتاريخ السيايس واالجتماعي 

واالقتصادي للدولة العثمانية وإنما ألقت الضوء عىل التاريخ 

املعماري والتاريخ الديموجرايف لإلمرباطورية وذكرت عىل سبيل 

املثال أن عدد السكان املسلمني الخاضعني للحكم العثماني قد 

بدأ يف الرتاجع منذ أوائل القرن التاسع عرش.

لقد أهملت املؤلفة بعض الجوانب القليلة  املهمة يف التاريخ 

الجدد« وهم  »الجند  أو  »اإلنكشارية«  تاريخ  العثماني ومنها 

القوات واألتباع املعروف عنهم الوالء.

التاريخ  يف  مهماً  دوراً  اإلنكشارية  جماعات  لعبت  ولقد   

العثماني.

الخرائط   من  العديد  استخدمت  أنها  للمؤلفة  ويحسب 

املهمة التي ساعدت القارئ عىل تتبع تطور الجغرافية البرشية 

عرب التاريخ العثماني.

حلم  عثمان: تاريخ اإلمبراطورية العثمانية

امل�ؤلف: كارولني فنكل - عدد ال�صفحات: 704�ص - تاريخ الن�رش: 2007
 caroline، finkel، Osaman’s Dream: The History Of the ottoman الأجنبي:  الت�ثيق 

Empire، Basic Books، 2007
اللغة: الإجنليزية

يف مطلع القرن التاسع عرش، كان اإلنكشاريون يتباهون 

بسعة القدور التي يستعملونها، بل يمكن القول إن شعارهم 

اإلقبال  بقدر  ترتفع  أحدهم  سمعة  وكانت  القدر،  كان 

الجماعي عىل قدره. 

ومع بداية القرن العرشين، صار »األفندية« الذين طلعوا 

من صلب اإلنكشارية القدماء، يرتفعون عن الرشب من ماء 

السبيل، بحجة أن فيه »مقروباً«. 

يف  اليومية  والحياة  الثقافة  السلطان:  »رعايا  كتاب 

والحياة  الثقافية  التحوالت  يدرس  العثمانية«  اإلمرباطورية 

اليومية التي سادت يف عرص الدولة العثمانية منذ بداياتها 

األوىل حتى عرص االنحالل.

بعد املقدمة، التي تشكل فصالً طويالًً إىل حد ما، يأتي 

الفصل الثاني بعنوان: انبثاق الدولة العثمانية.

الساللة  أصول  حول  التاريخية  الفرشة  هذه  وبعد   

القسم  عنوان  أقسام.  ثالثة  إىل  الكتاب  ينقسم  العثمانية، 

األول: الثقافة: كيف خلقت وانتثرت. 

االقتصادية  بـ»البنية  الثالث  الفصل  يعنى  وفيه 

واالجتماعية للدولة العثمانية يف بواكري األزمنة الحديثة«. 

والفصل الرابع بعنوان: صور العالم واألزمنة.

والفصل الخامس: الحدود ومن عربها.

 والسادس: ثقافة النساء. 

وينرصف القسم الثاني للفنون. فيدرس الفصل السابع 

ويدرس  البناء.  وجماليات  التقوية  وأسسها  العمارة  فن 

الفصل الثامن حياة البلدات: الهوية الحرضية وطراز العيش. 

واملهرجانات  باالحتفاالت  التاسع  الفصل  يتخصص  بينما 

وفنون الزينة. والفصل العارش بالقراء والكتاب والحكواتيني. 

والفصل الحادي عرش باألطعمة واألرشبة والضيافة.

يبحث  وفيه  الثقايف«.  »التغري  الثالث  القسم  ويتناول 

فرتات  يف  الجديدة  والبدايات  األزمات  عرش  الثاني  الفصل 

التحول املمتدة من 1770 – 1839. 

لدى  الثقافية  التحوالت  عرش  الثالث  الفصل  ويتناول 

وينتهي   .1914  –  1840 من  العليا  العثمانية  الطبقة 

معها  تنتهي  الذي هو خاتمة  الرابع عرش  بالفصل  الكتاب 

يف االستنتاجات رحلة طولها ثالثمائة صفحة من البحث يف 

الحياة اليومية التي سادت يف الدولة العثمانية طوال قرون.

وهي  الفاروقي،  سورايا(  )أو  ثريا  هي  الكتاب  مؤلفة 

أن  لها  العثماني، وقد سبق  بالتاريخ  واحدة من املختصني 

أصدرت عدداً من األعمال حوله. 

وشملت قوائم مصادرها الكثري من األعمال التي تدرس 

تاريخ العثمانيني يف اللغات اإلنجليزية والفرنسية واألملانية 

والرتكية. 

ويتخلل الكتاب الطابع الرسدي التاريخي، ولكن يالزمه 

يف  الثقافية  التحوالت  لفهم  نقدي  تحليل  نفسه  الوقت  يف 

الظواهر املعروضة.

الجوانب  األساس  يف  يناقش  الكتاب  أن  من  وبالرغم   

والفن  العمارة  يف  تغرياتها  ويرصد  املجتمع  يف  الثقافية 

التنوعات  لتناول  ينرصف  الكتاب  من  قدراً  لكن  من والكتابة،  واملسيحيني  كاليهود  الدينية  األقليات  ومواقف  الدينية 

دواٍع  من  ذلك  وراء  يقف  عما  بالطبع  فضالً  الدولة،  رعايا 

اقتصادية واجتماعية.

 وقد وصفت »مجلة الدراسات اإلسالمية« الكتاب بقولها: 

عن  يكتب  أن  له  أتيح  شخص  أفضل  هي  الفاروقي  »ثريا 

الحياة اليومية يف الدولة العثمانية«.

رعايا السلطان، الثقافة والحياة اليومية في اإلمبراطورية العثمانية
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يف هذا الكتاب املثري للجدل تسعى املؤلفة إىل إلقاء الضوء 

املوضوعات  أحد  أغوار  أجل سرب  من  العثماني  التاريخ  عىل 

التي تجاهلها املؤرخون الغربيون أو تعاملوا معها بسطحية. 

فمعظم املؤرخني يف الغرب يعتقدون أن األمجاد العسكرية 

فوقية  ثقافة  نشأة  إىل  أدت  قد  العثمانيون  حققها  التي 

إيجاد  إىل  العثمانيون  سعى  بحيث  إسطنبول  يف  تشوفينية 

فوارق بيهم وبني الشعوب التي كانت خاضعة لهم إبان العهد 

الذهبي لإلمرباطورية العثمانية.

ولذلك  حقيقي  غري  التصور  هذا  أن  املؤلفة  وترى 

العثمانيني  عالقات  دراسة  خالل  من  تدحضه  أن  تحاول 

التي كان خاضعة لسيطرتهم. ولذلك  بجريانهم وبالشعوب 

الدراسات  مجال  يف  تحول  نقطة  يعترب  الكتاب  هذا  فإن 

املسيحية  أوروبا  ترتكز عىل عالقة  التي  والدراسات  الرتكية 

بالعثمانيني.

رأي  حسب   – الكتاب  هذا  يف  الوحيدة  الضعف  ونقطة 

ألن  دقيقة  توضيحية  خرائط  إىل  افتقاره  النقاد-  معظم 

جغرافية اإلمرباطورية العثمانية كانت معقدة للغاية ولذلك 

فالكتاب  االعتبار  عني  يف  ذلك  وضع  املؤلفة  عىل  يجب  كان 

اشتمل عىل خريطتني لإلمرباطورية العثمانية وذلك غري كاف 

لتوضيح البعد الجغرايف للقارئ غري املتخصص.

للعالقات  شامل  مسح  عن  عبارة  مجمله  يف  والكتاب 

القرن  من  بدءاً  اإلمرباطورية  جريان  مع  املتعددة  العثمانية 

السادس عرش وانتهاء بالقرن الثامن عرش، وتعتمد املؤلفة يف 

هذه الدراسة عىل العديد من املصادر التاريخية ومنها تقارير 

البعثات الدبلوماسية ويوميات كبار الوفود وتقارير الرحالة 

وتقارير الحجاج املسلمني واملسيحيني واليهود باإلضافة إىل 

تقارير من وقعوا يف األرس أثناء املعارك وغري ذلك من البيانات 

األرشيفية املهمة. وتؤكد املؤلفة أن حدود الدولة العثمانية مع 

جريانها كانت مفتوحة طوال الوقت ولم يكن هناك أي خطر 

عىل تبادل العالقات وتالقح الثقافات بني العثمانيني وجريانهم 

وكانت األرسة الحاكمة ومن يمثلها حريصني عىل فتح آفاق 

جديدة من العالقات مع اآلخرين ومع كل من كانت أراضيه 

تسعة  إىل  الكتاب  وينقسم  العثمانية.  السيطرة  تحت  تقع 

الرئيسية  والفصول   . والخاتمة  املقدمة  ذلك  يف  بما  فصول 

أوجه  تتناول  للكتاب  الفقري  العمود  تمثل  التي  السبعة 

التعاون بني اإلمرباطورية العثمانية وجريانها من أجل التأكيد 

عىل عدم عزلة اإلمرباطورية وتقوقعها داخل الحدود الرتكية. 

ويف الفصل األول تتناول املؤلفة بالدراسة العالقات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية داخل اإلمرباطورية العثمانية نفسها. 

أما الفصل الثانى فيستطلع عالقات اإلمرباطورية مع جريانها 

والدول املجاورة لحدودها كما يتناول مجموعة من املوضوعات 

واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  بالنواحي  املتعلقة 

والثقافية ومدى التواصل بني العثمانيني وجريانهم عىل كافة 

أما   .1774 بعام  وانتهاًء   1560 عام  من  ابتداًء  املستويات 

الفصل الثالث فريكز عىل عالقات اإلمرباطورية العثمانية مع 

بعض املقاطعات الواقعة عىل أطرافها يف الحجاز ومولدافيا 

وأماكن أخرى. وتؤكد املؤلفة عىل بعض الحقائق التي أهملها 

املؤرخون يف الغرب فاألقاليم التي استطاع العثمانيون ضمها 

إىل اإلمرباطورية كانت تخضع لعدة سياسات حسب موقعها 

وأهميتها وطبيعة املشاكل املوجودة فيها. ففي سورية ولبنان 

وفلسطني كانت الحكومة تتألف من أقليات محلية ذات شأن 

وكانت هذه الطبقة من الصفوة واألعيان تحكم البالد تحت 

مظلة اإلمرباطورية العثمانية. بينما كانت بعض الحكومات 

بالحكم  تتمتع  املثال-  سبيل  عىل  الحجاز-  مثل  مناطق  يف 

الذاتي وكانت حكومات شبه مستقلة. ويف شمال أفريقيا كان 

العثمانيون يحكمون البالد بشكل غري مبارش عن طريق وكالء 

أو والة تابعني لهم من السكان املحليني. 

التي  الحروب  فيتناول  الكتاب  من  الرابع  الفصل  أما 

خاضها العثمانيون مع جريانهم وخاصة الروس والبولنديني 

وإمرباطورية الهابسبورغ النمساوية املجرية. ويف هذا الفصل 

تدحض املؤلفة كل األساطري التي زعمت بأن العثمانيني كانوا 

زعمت  التي  األكاذيب  كل  تدحض  كما  وقتال  حروب  دعاة 

التي جمعها  الغنائم  العثماني كان يرتكز عىل  أن االقتصاد 

بشدة  رفضت  كما   الجريان،  مع  الحروب  أثناء  العثمانيون 

األكذوبة التي روج لها بعض املؤرخني يف الغرب عن التخلف 

التقني والعسكري للجيش العثماني.

أما يف بقية فصول الكتاب فلقد تناولت املؤلفة بالدراسة 

بعض املوضوعات الفرعية مثل تبادل أرسى الحرب والعبيد 

بني العثمانيني وجريانهم والدور الذي لعبه التجار يف تدعيم 

التواصل  إىل  باإلضافة  وجريانهم  العثمانيني  بني  العالقات 

الحضاري والثقايف بني الحجاج املسلمني واملسيحيني واليهود 

الخاضعني لإلمرباطورية العثمانية.

كل  بني  تربط  كانت  التي  الحميدة  العالقات  عن  ناهيك 

كان  حيث  اإلمرباطورية  حدود  داخل  واألديان  الطوائف 

التسامح الديني يسود البالد. 

أما الفصل الثامن فلقد ركز عىل صورة العالم الخارجي 

كتابات  من  املؤلفة مصادرها  استقت  العثمانيني حيث  عند 

السفراء العثمانيني الذين زاروا كربى مدن دول الجوار مثل 

طهران القديمة وفيينا وسانت بطرسربج وباريس يف القرن 

الثامن عرش. كما تطرقت املؤلفة يف هذا الفصل إىل املعاهدات 

التي وقعها  السياسية والعسكرية واالقتصادية والجغرافية 

العثمانيون مع جريانهم .

اإلمبراطورية العثمانية والعالم المحيط بها
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يذكر مؤلفا هذا الكتاب إّن فكرة تأليفه اختمرت لديهما 

األصل  يف  وكانا  كتابته،  يف  الرشوع  من  سنوات  عرش  قبل 

ينويان وضعه ضمن مرشوع دراسات أوسع حول موضوعة 

املوت لدى األتراك، وكانا يعتقدان أّن تحليل وفاة السالطني 

يشّكل وجهة للمعالجة، بني وجهات أخرى. غري أّن مراجع 

أبحاثهما الرتكية بالذات كانت هي التي قادتهما إىل تعديل 

يف  السلطنة  هرم  موت  أّن  إىل  تنبّها  حني  املوضوع،  مسار 

تركيا، وربما أكثر من أّي مكان آخر، لم يكن منفصالً عن 

التي  ذاتها  هذه  األساسية،  السياسة  ملسائل  العاّم  النظام 

تجد تعبرياتها يف شعائر التشييع أو الخلع أو ارتقاء العرش 

التي صّورت، وحفظت، رشعية الساللة العثمانية منذ القرن 

الرابع عرش وحتى التاسع عرش.

ونيكوال فاتان أستاذ يف املركز الوطني الفرنيس لألبحاث، 

وسبق له أن دّرس يف املعهد الفرنيس للدراسات األناضولية 

يف إسطنبول، وكتب كثرياً حول العثمانيني ورشق املتوسط 

وتقاليد املوت لدى األتراك، لعّل أبرزها كتابه »العثمانيون يف 

وضعية الجزيرة«. رشيكه جيل فينشتني هو أستاذ الدراسات 

الكوليج دو فرانس، وصاحب مرجع  العثمانية والرتكية يف 

أسايس بعنوان »اإلمرباطورية العثمانية والبلدان الرومانية«، 

وآخر عن حياة أحد السفراء الفرنسيني يف البالط السلطاني. 

تاريخية  الفريد أعطى حصيلة  الكتاب  واجتماعهما يف هذا 

اإلجتماع  وعلم  الثقافة  عنارص  من  الكثري  فيها  وعلمية، 

واألنثروبولوجيا، عن اإلمرباطورية العثمانية.

مسألة  أولها  يعالج  فصول،  خمسة  من  الكتاب  يتألف 

نهاية العهد، مبتدئاً من الُنذر املبكرة للوفاة، وموقف جهاز 

السلطنة من مرض السلطان أو تعّذر عالجه أو احتضاره 

احتماالت  من  كلّه  ذلك  عليه  ينطوي  وما  أجله،  ودنّو 

سياسية وأمنية وعسكرية، داخل الساللة ذاتها وعىل نطاق 

وفاة  طرائق  يرسدان  واملؤلفان  بأرسها.  اإلمرباطورية 

السلطان )املوت بطالً يف املعركة، املوت الطبيعي عىل العرش، 

املوت يف خلوة(؛ وطرائق مغادرة السلطة )الخلع، املوت خنقاً 

بعد تمرّد اإلنكشارية، كما يف حالة عثمان الثاني الشهرية، أو 

اإلنقالب العسكري(؛ وتبعات فقدان العرش. ويشدد فاتان 

وفينشتني عىل أّن 20 سلطاناً، من أصل 32 يتناولهم الكتاب، 

توفوا وهم عىل رأس السلطنة، األمر الذي يؤكد أّن الرشوط 

غري الطبيعية لتناقل العرش كانت االستثناء وليس القاعدة.

أن  يمكن  التي  السياسية  األزمة  يتناول  الثاني  الفصل 

تنجم عن تبديل السلطان، وكيف تزعزع الرسايا حني يصبح 

القرص  أرجاء  عن  العليا«  السلطان  »شمس  غياب  احتمال 

واإلمرباطورية أمراً محتماً، وقضاء الله وقدره. 

النقيض، أي اندالع حرب مفتوحة علنية أو رّسية حول 

يتناول  وفيه  الثالث،  الفصل  موضوع  فهو  العهد،  خالفة 

املؤلفان عهد محمد الثالث )الذي قيل إنه قتل 19 من أخوته 

غري االشقاء ليحتفظ بالعرش(، ثّم إقرار مبدأ تحكيم األرشاف، 

وتبنّي قاعدة األقدمية يف السّن، وتفاصيل التعريض باملوقع 

الثاني ومصطفى األول  السلطاني من خالل نماذج عثمان 

وإبراهيم، فضالً عن حاالت االستقالة أو التوريث القرسي.

التنصيب  أي  الجديد،  العهد  يدرس  الرابع  الفصل 

)الجلوس( والبيعة، فيتوقفان بالتفصيل عند مختلف الشعائر 

واملراسم والطقوس واإلجراءات، ويهتمان بجوانبها السياسية 

والدينية واالجتماعية والثقافية، سواء يف ما يخّص القصور 

والشارع  الرعية  يخّص  ما  أو  عموماًً،  والسلطة  والساللة 

العريض واملمالك واألمصار. وثمة وقائع تبدو طريفة للوهلة 

الجديد،  الحريم  القديم، وحلول  الحريم  انتقال  األوىل )مثل 

وموقع السلطانة الزوجة والسلطانة األّم...(، لكنها يف دالالتها 

العميقة ترسم سلسلة محاور عن توازنات السلطة وأنساق 

التداول واتخاذ القرار(.

شعائر  بموضوع  الدائرة،  هذه  يكمل  الخامس  الفصل 

عن  اإلعالن  مستويات  يف  تتدّرج  وكيف  السلطانية،  الدفن 

الوفاة، وأسباب التكتم عليها أو تأخريها، وأشكال الربوتوكول 

التمهيدية، وأماكن العزاء ومراتب املعّزين، وصوالً إىل اختيار 

الدفن. وهنا يطبّق  القرب، واستكمال مراسم  املقربة وإعداد 

املؤلفان منهجية استقصاء الوقائع يف مدلوالتها املبارشة ويف 

رموزها أيضاً، ويتوصالن إىل أّن املجتمع العثماني لم يكن 

يتحدد أوالً عن طريق شعب أو لغة أو ثقافة أو دين، رغم أّن 

هذه املعايري كلها لم تكن غائبة، بل عن طريق ساللة بعينها، 

هي آل عثمان.  

ويف هذا كلّه يحاول املؤلفان الغوص يف املصادر الرتكية 

القديمة، لتلّمس إجابات عىل أسئلة من الطراز التايل: إىل أية 

درجة كان السلطان شخصية استثنائية، وهو يف اآلن ذاته 

كائناً برشياً له نقاط قوّته وضعفه؟ أي دور كان للرشيعة 

كيف  تحديداً؟  املضمار  هذا  يف  عموماًً،  والفقه  اإلسالمية، 

تمتعت شعائر الوفاة أو الخلع أو الجلوس باستقرار نسبي 

سيايس  تعبري  صيغة  الدوام  عىل  كانت  أنها  رغم  ذاتها،  يف 

العثمانية  الساللة  يف  الداخلية  التوازنات  عن  وعسكري 

بمثابة  الشعائر  تلك  التعديالت عىل  والسلطنة؟ وهل كانت 

منعكسات مبارشة للتعديالت عىل أنساق الجلوس، من حيث 

تحكيم األرشاف وترجيح السّن؟

وهما يوّفران للقارىء مرسداً تفصيلياً عن السالطني، من 

عثمان األول إىل محمود الثاني، وشجرة للساللة العثمانية من 

القرن الرابع عرش وحتى التاسع عرش، ومرسداً بكتب التاريخ 

السلطنة، ومرسد  وقائع  غّطوا  الذين  العثمانيني  واملؤرخني 

ملدينة  للكتاب، وخريطة  عامة  مراجع  والئحة  مصطلحات، 

إسطنبول وقرص توبكابي الشهري، إىل جانب رسوم إيضاحية 

ولوحات عثمانية ملوّنة.     

 السرايا المتزعزعة  
 )XIX -XIVمقالة في وفاة، وخلع، وجلوس السالطين العثمانيين )القرن

امل�ؤلف : نيك�ل فاتان وجيل فين�صتني - عدد ال�صفحات : 523�ص - تاريخ الن�رش : 2003 
 Nicolas Vatin et Gilles Veinstein. Le Sérail ébranlé essai sur les morts، des  :التوثيق األجنبي

sultans ottomans (XIVe-XIXe siècle). dépositions et avènements. Fayard، Paris 2003
اللغة: الفرن�صية
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يستطلع املؤلف العالقة بني األحداث التاريخية الحقيقية 

إىل  ينتمون  مؤرخني  بأقالم  وتدوينها  كتابتها  وطريقة 

متعددة.  تاريخية  بنظريات  ويؤمنون  مختلفة  اتجاهات 

ويركز املؤلف عىل الفرتة بني عامي 1617 و 1623 وهي 

باملأساة  املؤرخون  أسماه  ما  فيها  حدثت  التي  السنوات 

يف  األول  مصطفى  بالسلطان  اإلطاحة  تم  حيث  العثمانية 

السلطان أحمد األول  1622 بعد أن خلف أخاه  ربيع عام 

ولقد أطيح بالسلطان مصطفى بعد اتهامه بالجنون والخبل 

عىل  سلطاناً  األول  أحمد  الراحل  أخيه  ابن  تنصيب  تم  ثم 

عرش البالد. 

وكان السلطان الجديد وهو عثمان الثاني مجرد مراهق 

يف  املستشارين  بعض  مع  وبالتعاون  الرشد.  سن  يبلغ  لم 

السلطان  خدمة  من  الخصيان  والعبيد  السلطاني  البالط 

الجوهرية  التغريات  ببعض  القيام  املراهق  السلطان  قرر 

التي رآها بعض العاملني يف البالط تهديداً لوجودهم. ولقد 

يستبدل  سوف  الجديد  السلطان  أن  الشائعات  انترشت 

الجنود االنكشارية يف إسطنبول بجنود آخرين من األناضول 

وسورية ورست شائعات أن السلطان سوف ينقل العاصمة 

من إسطنبول إىل بورصة. 

ويف شهر مايو من عام 1622 قامت القوات االنكشارية 

بالتعاون مع مجموعات أخرى بحركة تمرد وقاموا بإعادة 

السلطان مصطفى إىل العرش رغما عن أنفه، ويروى املؤلف 

وأنه  شيئاً  األمر  عن  يعلم  يكن  لم  مصطفى  السلطان  أن 

كان يقيض بعض الوقت مع النساء والجواري ولقد فوجئ 

بالقوات االنكشارية تلقي القبض عليه أثناء تواجده يف جناح 

السلطاني  القرص  إىل  وتحمله  الطوبكابي  بقرص  الحريم 

للمرة الثانية. وتم إحالة السلطان عثمان  وتنصبه سلطاناً 

الثاني إىل أحد الوزراء الذي قىض بإعدامه. 

وظل السلطان مصطفى عىل عرش البالد ملدة 16 شهراً 

بالرغم من اتهامه بالجنون والخبل. وبعد ذلك تمت اإلطاحة 

به وتوىل الحكم األخ األصغر للسلطان عثمان الثاني الذي تم 

إعدامه وقت التمرد. 

ويرى املؤلف أن املؤرخني قد تناولوا هذه الواقعة بطرق 

عديدة وكتبت عنها رسديات تاريخية مختلفة تماماً وأحياناً 

الفعلية  األحداث  حقيقة  مع  التاريخية  الكتابات  تتناقض 

التي وقعت داخل القرص اإلمرباطوري يف إسطنبول والتي 

فلقد  أخر  وبمعنى  املعروفة.  العثمانية  املأساة  يف  تسببت 

اتخذ املؤلف من األحداث الخطرية التي وقعت يف هذه الفرتة 

الوجيزة- والتي أطلق عليها املؤلف اسم »مأساة عثمانية« 

السابع  القرن  يف  العثماني  التاريخ  لدراسة  إنطالق  نقطة 

عرش يف عهد ما بعد السلطان سليمان. 

املؤرخني  رؤية  بني  فارقاً  هناك  أن  املؤلف  ويرى 

التي  التاريخية  والرسديات  بالدهم  لتاريخ  العثمانيني 

املهمة  التاريخية  األحداث  عن  الغربيون  املؤرخون  كتبها 

التي شكلت لب التاريخ اإلمرباطوري العثماني. فاملؤرخون 

وجهة  الرسمية-  النظر  وجهة  يمثلون  الذين  العثمانيون 

العثماني-  للتاريخ  مختلفة  رؤية  لهم  كانت  الدولة-  نظر 

املعلومات  عىل  اعتمدوا  ألنهم   – املؤلف  نظر  حسب وجهة 

األرشيفية والوثائق التاريخية املتاحة لهم. ويرى املؤلف أن 

هؤالء املؤرخني لم يعتمدوا عىل املصادر التي يوفرها التاريخ 

الوثائق  من  بياناتهم  استقوا  وإنما  لإلمرباطورية  الثقايف 

األرشيفية التي احتفظت بها الحكومة. 

التاريخية  املصطلحات  بعض  عىل  املؤلف  ويعرتض 

التي استخدمها املؤرخون الغربيون يف حديثهم عن التاريخ 

مصطلح  يرفض  وهو  عرش.  السابع  القرن  يف  العثماني 

»رجل أوروبا املريض« الذي أطلقه املؤرخون يف الغرب عىل 

اإلمرباطورية العثمانية آنذاك. كما يرفض مصطلح »انهيار« 

أو »إندحار« اإلمرباطورية ألنها لم تستطع أن تتماىش مع 

التطور العلمي يف أوروبا الغربية. ويرفض املؤلف التصور 

الغربي بأن اإلمرباطورية العثمانية كانت تعاني من عوامل 

التصور خرايف وغري  هذا  أن  عام ويرى   300 ملدة  االنهيار 

موضوعي. 

ويرى املؤلف أن املؤرخني العثمانيني الذين يمثلون وجهة 

لديهم  يكن  كافية ولم  لديهم خربة  يكن  لم  الحكومة  نظر 

املؤرخني  أن  ويرى  الحديثة.  التاريخية  بالنظريات  دراية 

العثمانيني من أمثال مصطفى نعيمي وحسن بيزيد ورفعت 

بدراسة  اهتموا  قد  وغريهم  سيالي  وكمال  الحاج  أبو  عيل 

ولكنهم  العثماني  للتاريخ  واالقتصادي  السيايس  األرشيف 

أهملوا دراسة ما أسماه بالتاريخ الثقايف أو النصوص األدبية 

التي تناولت تاريخ العثمانيني يف القرن السابع عرش. ويرى 

أن هؤالء املؤرخني املحليني لم يصلوا إىل مستوى املؤرخني 

املعروفني من أمثال هيدن هوايت ودومينك الكابرا ولني هنت 

الذين  املؤرخني  من  وغريهم  بريس  وليزيل  هاثواي  وجني 

يستخدمون النظريات التاريخية الحديثة يف كتاباتهم.

مأساة عثمانية: العالقة بين التاريخ الحقيقي والتاريخ المكتوب

امل�ؤلف : جابريل بيرتبريج - عدد ال�صفحات: 256�ص  - تاريخ الن�رش :  2003 
 Gabriel Piterberg. An Ottoman Tragedy: History and Historiography at Play  :الت�ثيق الأجنبي

(Studies on the History of Society and Culture، 50). Berkeley : University of California Press، 2003.
اللغة: الإجنليزية

يرى املؤلف أن هناك فارقًا بني 
رؤية املؤرخني العثمانيني لتاريخ 
بالدهم والسرديات التاريخية التي 

كتبها املؤرخون الغربيون

اإلمرباطورية  إىل  النظر  عىل  الغرب  يف  العادة  جرت 

العثمانية عىل أنها »رجل أوروبا املريض« الذي ُأعلنت وفاته 

يف أعقاب الحرب العاملية األوىل، كما دأب املؤرخون يف الغرب 

عىل الرتكيز عىل املذابح التي ارتكبها األتراك ضد األرمن. أما 

كتاب كولن أمرب فإنه يستعرض بموضوعية وحياد تاريخ  

مؤسسها  يد  عىل   1300 عام  منذ  العثمانية  اإلمرباطورية 

»عثمان« حتى سقوطها الذي بدأ يف عام 1648 عندما أصيب 

السلطان إبراهيم بالجنون ثم تم اغتياله آنذاك. ويتتبع املؤلف 

التاريخ العثماني يف مراحله املتعددة حيث يتناول بالدراسة 

وتقسيم  وخارجه،  داخله  السلطة  وتوزيع  امللكي  البالط 

السلطات عىل األقاليم التابعة لإلمرباطورية باإلضافة إىل تحليل 

إدارة شؤون  يف  تتحكم  التي  والوضعية  اإلسالمية  القوانني 

اإلمرباطورية  أن  املؤلف  ويرى  أخرى.  وموضوعات  البالد 

العثمانية بدأت تتعرض لسلسلة من األزمات ابتداًء من عام 

1600 مما وضع حداً للمد اإلمرباطوري التوسعي وأدى إىل 

إحداث تصدعات يف البناء املؤسيس لإلمرباطورية مما عجل 

بانهيارها. 

يتألف هذا الكتاب من ثمانية فصول. أما الفصل األول 

فهو عبارة عن دراسة تاريخية متسلسلة لألحداث الرئيسية 

التي شكلت التاريخ العثماني. أما الفصول السبعة الباقية 

مع  اإلمرباطوري  التاريخ  من  مختلفة  جوانب  تتناول  فهي 

واالقتصادية  والعسكرية  اإلدارية  املؤسسات  عىل  الرتكيز 

والسياسية يف اإلمرباطورية العثمانية ودورها عرب التاريخ. 

ليست  العثمانية  اإلمرباطورية  أن  عىل  املؤلف  ويؤكد 

األجناس  من  خليط  وإنما  واحد  دين  ذات  واحدة  دولة 

اإلمرباطورية  داخل حدود  املسلمني  واألديان حتى  واللغات 

وإنما  واحدة  دينية  أو  إثنية  أو  عرقية  يشكلوا مجموعة  لم 

مجموعات مختلفة ومتباينة. ولذلك يؤكد املؤلف عىل التنوع 

العرقي والتعدد الثقايف والتباين اإلثني املوجود داخل حدود 

اإلمرباطورية. 

تقييم  ثم  األحداث  عرض  عىل  املؤلف  أسلوب  ويعتمد 

كل مرحلة عىل حدة، فعىل سبيل املثال يتم عرض مجريات 

األحداث يف عهد السلطان مراد الثاني ثم يتم تقييم املؤقف 

نهاية  يف  والعسكري  واالقتصادي  واالجتماعي  السيايس 

عرصه . ولقد اتبع املؤلف هذا األسلوب يف التحليل التاريخي 

والتقييم مع كل السالطني)السلطان سليم األول ص48(. ويف 

الفصل الثاني -)الخالفة(- يتناول املؤلف األرسة السلطانية 

واملكانة الدينية التي منحها لها املذهب الحنفي )مذهب أبي 

حنيفة النعمان(. 

يفضلون  كانوا  العثمانيني  السالطني  أن  املؤلف  ويؤكد 

إنجاب األبناء من الجواري ولكن يف بداية العهد اإلمرباطوري 

كان السالطني يتزوجون زيجات مصالح وكانوا يتزوجون 

الطبقة  من  األتــراك  األمــراء  بنات  ومن  املسيحيات  من 

األرستقراطية. وكان السلطان يتزوج يف املقام األول من أجل 

إنجاب ويل العهد أو الوريث الذي سيتوىل الخالفة من بعده. 

ويف هذا السياق تتبع املؤلف أنساب األرسة الحاكمة وامتدادها 

عرب التاريخ العثماني. 

العبيد  لعبه  الذي  الدور  فيناقش  الثالث  الفصل  أما 

وأوالدهم يف السيطرة عىل اإلمرباطورية العثمانية فلقد بسط 

هؤالء سيطرتهم عىل اإلمرباطورية خاصة يف عهد السلطان 

يف  العبيد  بني  تشابهاً  هناك  أن  املؤلف  ويرى  الثاني.  مراد 

تركيا واملماليك يف مرص حيث سيطر الفريقان عىل مجريات 

األمور يف الدولتني. ويف الفصل الرابع يتناول املؤلف بالتحليل 

البالط  أن  ويرى  والحكومة.  السلطة  يف  امللكي  البالط  دور 

هو مركز السلطة لإلمرباطورية بأرسها، ففي البالط ُيعقد 

مجلس الخليفة )الديوان( ومنه تصدر القرارات . كما تطرق 

املؤلف إىل سكن الخليفة داخل القرص وإىل الجواري والغلمان 

داخل الحريم امللكي كما تحدث عن مجريات األمور يف مكاتب 

الوزراء واألمراء وكبار املسؤولني داخل القرص. 

أما الفصل الخامس فلقد اختص بمناقشة النظام اإلداري 

يف إقاليم اإلمرباطورية كما أشار املؤلف إىل املقاطعات التي 

كان السلطان يهديها إىل أبنائه وأقاربه. وهذا الفصل عامر 

عىل  واألمالك  األرايض  توزيع  بنظام  الخاصة  بالتفاصيل 

املسؤولني داخل نطاق اإلمرباطورية كما يناقش العديد من 

األمور الخاصة بالسكان يف املناطق التابعة لإلمرباطورية. 

الكتاب حيث  السادس فهو من أهم فصول  الفصل  أما 

والقوانني  اإلسالمية  الترشيعات  دور  املؤلف  يستطلع 

داخل  ــور  األم دفة  تسيري  يف  )العلمانية(  الوضعية 

اإلمرباطورية. ويف الفصل السابع )الجيش( يتحدث املؤلف 

عن الجيش اإلمرباطوري العثماني الذي كان يف األصل عبارة 

عن ميليشيات من القناصني وحملة األقواس والرماح الذين 

جاؤوا من أواسط آسيا. ويف عام 1400 تحولت هذه امليلشيات 

إىل جيش نظامي مدرب قادر عىل تنفيذ كل املهام العسكرية 

التي يكلف بها مثل حصار املدن وزراعة األلغام ومقارعة 

أصبح  كما  الوغي،  ساحات  ويف  القتال  ميادين  يف  األعداء 

الحديثة، كما  العسكرية  الجيش قادراً عىل استخدام اآلالت 

ضم الجيش سالح الفرسان واملشاة من الجنود اإلنكشارية، 

ذوي الوالء الشديد للسلطان والحكومة.  كما يشري املؤلف إىل 

األسلحة التي كانت بحوزة الجيش والتي كانت تصنع محليا 

عىل أيدي الصناع املهرة. 

ويف الفصل الثامن يتحدث املؤلف عن األسطول الرتكي 

ذاكراً أن األتراك لم يكن لهم اهتمام بسالح البحرية حتى عام 

1450وبعد قيام السلطان محمد الفاتح بفتح القسطنطينية 

شعر العثمانيون بأهمية السالح البحري ولذلك بدأوا يف بناء 

أسطول قوي لعب دوراً مهماً يف الحروب الالحقة.

 اإلمبراطورية العثمانية )1300 – 1560(: نظام السلطة

امل�ؤلف: ك�لن اإمرب - عدد ال�صفحات: 405�ص - تاريخ الن�رش: 2002 
 Colin Imber. The Ottoman Empire 1300-1650: The Structure of  :الت�ثيق الأجنبي

  Power. European History in Perspective.  Hampshire : Palgrave Macmillan . 2002
اللغة: الإجنليزية
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اإلمبراطورية العثمانية

طمح هذا الكتاب إىل أن يكون دليالً يعرّف باإلمرباطورية 
العثمانية، ليس عىل املستوى التاريخي فحسب، بل كذلك عىل 
مستويات أخرى عديدة، منها االجتماعية والثقافية واملعمارية، 
الذي  العريض  القارىء  إىل  يتوجه  وهو  السياحية.  حتى  أو 
يحمل يف قرارة نفسه سلسلة من الوقائع الفاصلة التي تثقل 
العثمانيني  استيالء  ومسيحي:  أوروبي،  كمواطن  وجدانه 
اإلمرباطورية  صفحة  وطّي   ،1435 سنة  القسطنطينية  عىل 
البيزنطية؛ وحقيقة أّن السلطان سليمان القانوني، الذي يلقبه 
الغرب بـ»الرائع«، كان يف أواسط القرن السادس عرش حليف 
امللك فرنسوا األول ضّد شارل الخامس؛ وأّن مرص، حني غزاها 
نابليون بونابرت سنة 1789، كانت والية عثمانية؛ وأّن »املسألة 
كانت  العثمانية،  اإلمرباطورية  اعتالل  التي تصف  الرشقية«، 
واحدة من كربى املوضوعات السياسية يف القرن التاسع عرش. 
العثمانية  الشخصية  دالالت  الفرنيس  القارىء  تناىس  إذا  هذا 
وأوبرا  هيغو،  فكتور  قصائد  ويف  وموليري،  راسني  مرسح  يف 

موتزارت...
وامليل إىل تأليف الكتاب يف صيغة دليل ال يعني أبداً أّن مؤلفه 
ليس حجة يف الشؤون العثمانية، بل يتوجب القول عىل الفور 
امليدان،  هذا  يف  املعارصين  الفرنسيني  املؤرخني  أبرز  بني  إنه 
فهو أستاذ يف املركز الوطني لألبحاث يف باريس، ومؤلف أعمال 
مميزة حول مدينة إسطنبول، ومنطقة إزنيق، والفنانني الرحالة 
إىل الباب العايل، والتصنيع والتجارة والعالقات اإلجتماعية يف 
تركيا العثمانية. ذلك يجعله يرّجح شخصية املؤرخ عىل سواه يف 
هذا الكتاب، فيفرد مساحات أوسع لبدايات صعود العثمانيني، 
وإقامة ركائز الدولة، وتوّسعها يف القرون الثالثة األوىل، إىل جانب 
املشهد الداخيل الرتكي ضمن هذه السياقات جميعها، مع تركيز 

جغرايف خاّص عىل منطقة األناضول والعاصمة إسطنبول.
ومنهجيته العامة تقوم عىل النظر إىل اإلمرباطورية العثمانية 
تركيبية،  صيغة  نتاج  أخرى،  إمرباطورية  كّل  مثل  بوصفها، 
تنشأ التباينات يف داخلها عىل أساس من معطيات عرصها، التي 
كانت دينية يف العموم، ولكنها أفسحت املجال للعنارص الثقافية 
واللغوية واإلثنية وما إليها. ولهذا فإن تطبيق املعايري الغربية 
حول األمة ـ الدولة عىل هذه املجموعات ذات األساس الديني، 
لن يسفر عن حصيلة صائبة علمياً، كما أنه سوف ُيلحق الغبن 

إليه كتاب  بتاريخها يف مختلف جوانبه. واألهّم، يف ما يطمح 
هيتزل، هو تقديم مفاتيح رضورية لفهم جملة الوقائع الحاسمة 
اإلمرباطورية  وأفول  صعود  من  قرون  أربعة  شهدتها  التي 

العثمانية.
يتألف الكتاب من 20 فصالً، تتوزع موضوعاتها عىل تاريخ 
نشوء الدولة، وقيام اإلمرباطورية وإنشاء عاصمتها، وتنظيمها 
يف  وإنجازاتها  االقتصادية،  وحياتها  واالجتماعي،  السيايس 
التقويم السنوي وحساب الزمن، وحياتها الدينية، وأنشطة األدب 
والفنون، وأنماط الحياة العامة والخاصة. ويف كّل فصل يحرص 
املؤلف عىل اإللتزام بمنهجيته الصارمة يف قراءة املادة اعتماداً 
عىل معطيات عرصها، يف صيغة تركيبية تأخذ بعني اإلعتبار 
مقدار التنّوع االجتماعي واللغوي والعرقي، وكذلك الديني، الذي 

طبع اإلمرباطورية العثمانية.
وهو يختار تقسيم نشوء الدولة إىل ثالث مراحل: الشباب، 
التوازن  ساد  حني  والنضج،  والنهوض؛  التأسيس  طور  وهو 
مختلف قطاعات الدولة؛ وأخرياً الشيخوخة، التي سوف تفيض 
إىل املحاق واالندثار. هذه، يف اختصار هيتزل، دولة نشأت ببطء 
يف مطلع القرن الرابع عرش، عىل خرائب الدولة السلجوقية يف 

األناضول، وخرائب اإلمرباطورية البيزنطية، فأصبحت واحدة 
من القوى العظمى يف أوروبا والرشق األوسط. وهذه، من جانب 
آخر، إمرباطورية فرضت إرادتها عىل العالم املسلم السنّي، الذي 
اعرتف بصدارتها، وأقّر لها بالسلطان، وتمتّع يف كنفها بمراحل 
طويلة من التجانس، الذي لم يمنع بعض الكيانات من تأكيد 
السعدية  الدولة  )مثال  املغرب  يف  كما  املستقلة،  شخصيتها 
واألرسة العلوية(، وبالد فارس )الدولة الصفوية(، وإمرباطورية 

املغول يف الهند.
وال يرى هيتزل أّن هزيمة األسطول العثماني سنة 1571، يف 
موقعة لبانتو البحرية التي قادها حلف كاثوليكي واسع بقيادة 
البابا، كانت السبب يف بدء انحالل اإلمرباطورية، بل يعزو األمر 
إىل ثالثة عوامل: املشكالت الداخلية، حني صارت اإلمرباطورية 
يف حال من الحرب شبه الدائمة مع دول مجاورة مثل روسيا 
والنمسا وبالد فارس؛ واالنفتاح عىل الغرب، وإرسال السفراء 
ما  فيينا وباريس وموسكو وفرصوفيا، وتأثري  إىل  واملبعوثني 
للدولة؛  والعقائدي  الفكري  التجانس  عىل  أفكار  من  حملوه 
سلسلة  بعد  الجيش،  عىل  جذرية  إصالحات  إدخال  واخرياً، 

اإلخفاقات التي ُمني بها.
ويف فصل ممتع للغاية، يكرّسه املؤلف للعاصمة إسطنبول، 
نقف عىل تطور هذه املدينة الفريدة قبل العثمانيني، أي يف العهد 
وإْذ  أمجادهم.  أفول  السالطني، وبعد  وأثناء حكم  البيزنطي، 
يستند  إىل خرائط مفصلة ورسومات إيضاحية، فإّن هيتزل 
يقود قارئه يف جولة شاملة إىل قرص توبكابي وحدائق السالطني 
واألحياء الرئيسية، ويعرّفه عىل أنظمة الرّي واملياه، وتقسيمات 
السكان، وما إىل ذلك من تفاصيل شيقة بقدر ما هي توثيقية 

دقيقة.
من  اليومية،  الحياة  تفاصيل  يتناول  طريف  آخر  فصل 
طقوس املأكل واملرشب وامللبس، إىل الخدمات العامة وأشكال 
املولد  واحتفاالت  الشعبي  املرسح  )من  النفس  عن  الرتويح 
النبوي واألعياد الدينية والرسمية، إىل املقاهي والخانات الرّسية 
والحمامات العامة(، فضالً عن الرياضات واأللعاب الجماعية. 
وال تكتمل طرافة هذا الفصل إال بما يحفل به فصل آخر عن 
متحرّر  أنه  هيتزل  يربهن  والعائلية، حيث  الشخصية  الحياة 
تماماً من تلك التنميطات اإلسترشاقية الغربية حول »الحرملك« 

وعادات الزواج والحياة الجنسية بصفة خاصة.
تاريخ  الشخصيات يف  بأهّم  تعريفات وجيزة  وإىل جانب 
اإلمرباطورية العثمانية، ومسارد أحداث بني فصل وآخر، يفرد 
هينزل مساحة كريمة ألهّم املراجع الفرنسية واإلنجليزية التي 

ينصح القارىء بالرجوع إليها، إذا شاء االستزادة.        

XVIII - XV اإلمبراطورية العثمانية القرن

انهيار  قصة  يحكي  للجدل  املثري  الكتاب  هذا  إن 

اإلمرباطورية العثمانية -والنتائج املرتتبة عىل ذلك -وآثاره 

عىل الشعوب السالفية واألتراك واليونانيني والعرب واألرمن. 

رأى  حسب  العثمانية-  اإلمرباطورية  استطاعت  ولقد 

العديد  مظلتها  تحت  تجمع  أن  قرون  سته  ملدة   - املؤلف 

من األقليات واإلثنيات واألديان، ولكن مما يدعو لألسف أن 

انهيار اإلمرباطورية قد أدى إىل ظهور نعرات قومية وعدائية 

حادة تسببت يف نشوب الرصاعات الدامية يف منطقة البلقان 

أعقاب  التي نشأت يف  الصغرية  الدول  األوسط ألن  والرشق 

الدينية  لألقليات  تسمح  لم  العثمانية  اإلمرباطورية  انهيار 

استبعاد  اىل  الوقت  فيها ألنهاكانت تسعى طوال  باإلندماج 

اآلخر وتهميش األقليات والقضاء عليها. ويعتقد املؤلف أن 

الخريطة السياسية والديموجرافية للرشق األوسط والبلقان 

التي رسمها الحلفاء بعد انتصارهم يف الحرب العاملية األوىل 

قد أججت الرصاع بني الطوائف والعرقيات يف الدول الناشئة 

والتي قامت عىل أنقاض اإلمرباطورية العثمانية. 

باإلضافة  توضيحية  خريطة   23 عىل  الكتاب  ويحتوي 

املتوسط  رشق  تاريخ  عىل  ويركز  والحوايش  الهوامش  إىل 

بدأ  حيث  العرشين  القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن  يف 

التي  املنطقة  هذه  عىل  سيطرتهم  يفقدون  العثمانيون 

ظلت يف قبضتهم قروناً طويلة. وبعد اندحار اإلمرباطورية 

تطورات  نشأت  األوىل  العاملية  الحرب  أعقاب  يف  العثمانية 

سياسية وديموجرافية واقتصادية خطرية يف البلقان ورشق 

إىل  مماأدى  األوسط  والرشق  الصغرى  وآسيا  املتوسط 

املتوسط تحت  ظهور مشاكل عديدة. وكانت منطقة رشق 

واحد.  واقتصادي  سيايس  لنظام  تخضع  العثماني  الحكم 

هذه  تقسيم  تم  املايض  القرن  من  العرشينيات  مطلع  ويف 

املنطقة ونشأت حدود جديدة وتالشت حدود قديمة وكانت 

التطورات جميعها تدعم النعرات القومية واإلثنية لكل من 

والعرب  واملرصيني  واألتراك  واليونانيني  والبلغار  الرصب 

ومسلمني البلقان. 

كما تسببت هذه التطورات يف املعاناة اإلنسانية لسكان 

هذه املنطقة ويف العديد من املآيس والنكسات عىل املستويني 

أسئلة ويسعى  عدة  املؤلف  ويطرح  والسيايس.  االقتصادي 

لإلجابة عليها يف ثنايا الكتاب. ومن بني األسئلة التي يطرحها 

برسعة  وتنمو  اإلمرباطوريات  تنشأ  ملاذا  ييل:  ما  املؤلف 

هي  ما  وتموت؟   تسقط  حتى  االنهيار  يف  تبدأ  ثم  فائقة 

اإلمرباطورية  انهيار  املرتبة عىل  والسلبية  اإليجابية  النتائج 

أن  املؤلف  ويرى  األوسط؟  والرشق  البلقان  ىف  العثمانية  

القوى  سعي  بسبب  سقطت  قد  العثمانية  اإلمرباطورية 

اإلمربيالية األوروبية – فرنسا وإنجلرتا- لالستيالء عىل اإلرث 

العثماني كما لعبت روسيا وأملانيا واليونان وإيطاليا دوراً 

مهماً يف إسقاطها. فلقد سعى اإلنجليز والفرنسيون إىل إثارة 

البلقان من أجل إضعاف  أرمينيا ويف  النعرات املسيحية يف 

منذ  الرصب  بدعم  الروس  قام  كما  العثمانية  اإلمرباطورية 

عام 1790 يف رصاعهم ضد األتراك العثمانيني. 

يمكن  كان  العثمانية  اإلمرباطورية  أن  املؤلف  ويرى 

متعددة  دولة  إىل  تتحول  أن  الداخيل-  اإلصالح  من  -بيشء 

ستتجنب  البرشية  كانت  وبالتايل  واألعــراق  الجنسيات 

ألسباب  اندلعت  التي  الحروب  أثناء  سالت  التي  الدماء 

الفكر  اآلتية من  الرشور  أن  املؤلف  طائفية وقومية. ويرى 

تسببت  التي  هي  املتطرف  القومي  والفكر  االستعماري 

الخاضغة  املنطقة  يف  والرصاعات  والكراهية  املآيس  يف 

للعثمانيني كما لعبت املشاكل الداخلية  التى دبت  يف أوصال 

الدولة العثمانية دوراً مهماً يف سقوطها فالعثمانيون – مع 

الحفاظ  عىل  قادرين  غري  أصبحوا  العرشين-  القرن  بداية 

غري  وأصبحوا  لدولتهم.  واالقتصادي  السيايس  الكيان  عىل 

طوائفها  بكل  للدولة  الهجينة  الرتكيبة  حماية  عىل  قادرين 

ودياناتها وعرقياتها. 

منذ  العثماني  التاريخ  دقيق  بشكل  املؤلف  ويتتبع 

مرحلة اإلصالح يف بداية القرن التاسع عرش مروراً بتأسيس 

عىل  األوروبي  االنتداب  بفرض  وانتهاًء  الرتكية  الجمورية 

الرشق األوسط. واستطاع املؤلف يف كتابه املكون من عرشة 

فصول أن يقدم وجبة دسمة للقارئ العادي واملتخصص يف 

دراسات حوض املتوسط والتاريخ العثماني. 

ففي البداية تناول املؤلف الرصاع الدائر بني العثمانيني 

عىل  السيطرة  اىل   الساعية  الغربية  االستعمارية  والقوى 

لعبه  الذي  الدور  إىل  وأشار  األوسط  والرشق  البلقان 

الوجود  بهدف رضب  القومية  النزعات  إثارة  يف  االستعمار 

إىل جهود  املؤلف  داره ويف مقتل. ويشري  العثماني يف عقر 

العثمانيني إلصالح النظام السيايس واالقتصادي والتعليمي 

النظام  بتطوير  العثمانيني  قيام  إىل  أشار  كما  البالد  يف 

تحسني  بهدف  لإلدارة  متطورة  أنظمة  وإدخال  اإلداري 

تحديث  اىل  باإلضافة  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع 

خطوط املواصالت داخل أرايض اإلمرباطورية .

ويرى املؤلف أن القوى االستعمارية الغربية قد فشلت يف 

فهم العقلية العثمانية ويؤكد أن هذه القوى كانت متطرفة 

ينارص  الغربي  االستعمار  وكان  للمسيحية  ومتعصبة 

ويرى  الوقت.  طوال  واملسلمني  األتراك  ويعادي  املسلمني 

املؤلف أن قوى االستعمار واالمربيالية الغربية ومن سار يف 

مجموعة  هم  الغربيني  أو  الرشقيني  املسيحيني  من  ركابهم 

من القتلة واملجرمني الذين تسببوا يف سفك دماء املسيحيني 

وغري املسلمني عىل حد سواء. 

الشعوب العثمانية ونهاية اإلمبراطورية

امل�ؤلف : فردريك هيتزل - عدد ال�صفحات : 319�ص - تاريخ الن�رش :2001 
 Frédéric Hitzel. L’ Empire ottoman XV – XVIII siècle  :التوثيق األجنبي

Les Belles Lettres، Paris 2001
اللغة: الفرن�صية

امل�ؤلف: جا�صتني مكارثي  - عدد ال�صفحات: 234�ص  - تاريخ الن�رش:  2001 
Justin McCarthy. The Ottoman Peoples and the End of Empire :الت�ثيق الأجنبي

 (Historical Endings).  London : Arnold Publishers، 2001.
اللغة: الإجنليزية
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التي  العثمانية  اإلمرباطورية  تاريخ  الكتاب  يتناول 

البيزنطي  والسيايس  الثقايف  بالرتاث  جذورها  ارتوت 

الذي خلفه عرص  الرتاث  إىل  باإلضافة  والرتكي واإلسالمي 

تميل  التي  األخرى  الكتب  عكس  عىل  األوروبية،  النهضة 

تجديد  عن  عجز  كياناً  العثمانية  اإلمرباطورية  اعتبار  إىل 

ينقذه  من  إىل  يتطلع  وبات  والتخلف  الفساد  وعمه  نفسه 

من مصريه املحتوم، يسعى هذا الكتاب إىل تناول التاريخ 

العثماني بشكل أكثر موضوعية وإنصافا. ولذلك لم يكتف 

تناول  بل  فحسب  السيايس  التاريخي  باستطالع  املؤلف 

أيضاً الجوانب االجتماعية واالقتصادية والتجارية ، بل إنه 

تعدى ذلك وتطرق إىل إلقاء الضوء عىل قضية الرق وآراء 

تلك  يف  واملسيحيني  اليهود  الدين  ورجال  املسلمني  علماء 

املسألة.

الدولة  بها  مرت  التي  التجارب  أن  عىل  املؤلف  ويؤكد 

نوعها،  من  فريدة  وأحياناً  ومتنوعة  غنية  العثمانية 

واستخدم املؤلف يف هذا الكتاب املنهج التحلييل نفسه الذي 

اتبعه املؤرخون يف دراستهم للمجتمعات يف كل من الصني 

)أثناء حكم إمرباطورية املنغ(، واليابان وكذلك إمرباطورية 

املؤلف  الفيكتوري. ويرى  العهد  الهابسبورغ وإنجلرتا يف 

أن املؤسسات السياسية واالجتماعية العثمانية كانت وليدة 

أحداث تاريخية معينة شأنها يف ذلك شأن اإلمرباطوريات 

واملجتمعات األخرى.

عام  املؤلف  ذهن  عىل  الكتاب  تأليف  فكرة  خطرت 

يف  يسريون  فيينا  يف  التالميذ  شاهد  عندما   )1983(

بمرور  لالحتفال  األثري  املتحف  إىل  يف طريقهم  جماعات 

300 عام عىل فك الحصار العثماني حول مدينة فيينا عام 

.)1683(

قد  العثمانية  اإلمرباطورية  أن  إىل  املؤلف  ويشري   

ظهرت عىل مرسح األحداث عام 1300م بالقرب من مدينة 

الصغرى،  آسيا  من  الغربي  الجزء  يف  املعارصة  إسطنبول 

الرصبية  اململكة  هزمت  أن  بعد  وغرباً  رشقاً  توسعت  ثم 

يف  الرتكية  اإلمارات  عن  ناهيك  والبلغارية  والبيزنطية 

األناضول  ودولة املماليك يف مرص. 

من  العثمانيون  تمكن  عرش  السابع  القرن  وبحلول 

آسيا  غرب  من  شاسعة  مساحات  عىل  نفوذهم  بسط 

ولقد  أوروبا.  رشق  جنوب  إىل  باإلضافة  إفريقيا  وشمال 

مرتني  فيينا  عىل  االستيالء  يف  العثمانية  الجيوش  أخفقت 

1683 وصلت جيوش  عام  ففي  1529 و1683 .  عامي 

بولندا-  ملك  جيش  مقدمتهم  ويف  املدينة-  لنجدة  الحلفاء 

مما أدى إىل إجبار العثمانيني عىل الرتاجع واإلنسحاب بعد 

عن  املدافعون  وتمكن  جسيمة  خسائر  قواتهم  تكبدت  أن 

املدينة من االستيالء عىل خيمة »الصدر األعظم« ومتعلقاته 

الشخصية.

قلوب  يف  الرعب  يلقوا  أن  العثمانيون  استطاع  ولقد   

وإنسحابهم  هزيمتهم  أن  إال  عديدة  لسنوات  األوروبيني 

املفاجئ من فيينا أدى إىل تغيري ميزان القوى بني العثمانيني 

الهابسبورغ(،  )إمرباطورية  النمساوية  واإلمرباطورية 

بعد  ألوروبا  نهائياً  العثماني  التهديد  توقف  فلقد  ولذلك 

عام 1683 بالرغم من احتفاظ األتراك بأجزاء من جنوب 

سيطروا  عام  مئتي  ملدة  حوذتهم  يف  ظلت  أوروبا  رشقي 

خاللها عىل أرايض تحولت فيما بعد اىل بلدان مثل بلغاريا 

ورصبيا واليونان ورومانيا.

العثمانيني  أجربت  قد   )1871( برلني  معاهدة  ولكن   

عليها  يسيطرون  كانوا  التي  األرايض  كل  عن  التخيل  عىل 

أخرى  مناطق  عىل  يسيطرون  األتراك  وظل  البلقان،  يف 

واألردن  وفلسطني  والعراق  ولبنان  سورية  مثل  العالم  يف 

إنهاء عهد  أتاتورك  1922 حيث توىل  والحجاز حتى عام 

العثمانيني. 

الفارق بني كلمة تركي وكلمة  إىل  أن نشري  وهنا يجب 

لألوروبيني هي مرادف  بالنسبة  »تركي«  فكلمة   ، عثماني 

لكلمة »مسلم« ولكن يجب التنويه إىل أن الجيوش العثمانية 

التي دخلت إىل أوروبا لم تكن من األتراك بل ضمت جنود 

اًينتمون إىل قوميات ومذاهب عاشت يف كنف اإلمرباطورية 

التسليم  ينبغي  ولذلك  عثمان  آل  أسسها  التي  العثمانية 

بمصطلح اإلمرباطورية العثمانية وليس »الرتكية« كما دأب 

األوروبيون عىل تسميتها.

يتناول الفصل األول التاريخ العثماني من حيث الدور 

الذي لعبه العثمانيون يف تطور أوروبا. أما الفصول الثاني 

التاريخية منذ  الوقائع واألحداث  والثالث والرابع، فتتناول 

نشأة الدولة العثمانية مروراً بتقهقر الجيش العثماني يف عام 

1683 واندحاره خارج أسوار فيينا، ثم التاريخ العثماني 

يف القرن الثامن عرش وأخرياً الفرتة الزمنية املمتدة من عام 

1800 إىل عام 1922 حيث لفظت اإلمرباطورية العثمانية 

أنفاسها األخرية. أما بخصوص الفصول املتبقية من الكتاب 

فإن املؤلف يتناول بالتحليل بعض القضايا املحورية التي 

والدويل  املحيل  الصعيدين  عىل  العثمانية  السياسة  تمس 

والعادات  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  إىل  باإلضافة 

والتقاليد الشعبية والعالقات بني رعايا اإلمرباطورية.

الحكم  عن  الناجمة  اآلثار  فيتناول  األخري  الفصل  أما   

والدول  الشعوب  عىل  انعكاسات  من  خلفه  وما  العثماني 

والتي  طويلة  لسنوات  العثمانيني  نري  تحت  رزخت  التي 

يبلغ عددها أكثر من 30 دولة.

اإلمبراطورية العثمانية: 1922-1700

امل�ؤلف: دونالد ك�اتارت  -  عدد ال�صفحات: 236�ص  - تاريخ الن�رش: 2000 
 Donald Quataert. The Ottoman Empire 1700-1922 New Approaches :الت�ثيق الأجنبي

  to European History. Cambridge: Cambridge University Press، 2000
اللغة: الإجنليزية

اإلمرباطورية  ييل:»أخرياً سقطت  بما  كتابه  املؤلف  يبدأ 

امتدت  بعدما  األوىل  العاملية  الحرب  أعقاب  يف  العثمانية 

حدودها من الرشق األوسط وشمال إفريقيا إىل بالد البلقان 

وبعد أن بسطت سيطرتها عىل بالد شاسعة لفرتة تزيد عن 

ستة قرون .وأثناء الثالثة قرون األوىل من الحكم العثماني 

كانت اإلمرباطورية يف أوج مجدها وكان حكامها يسيطرون 

عىل نهر النيل ونهر الدانوب، وكان امللوك يف فرنسا والهند 

الثالثة  ويف  العثماني،  اإلمرباطور  من  املساعدات  يتسولون 

قرون األخرية من الحكم العثماني انهارت اإلمرباطورية رويداً 

رويداً حتى سقطت يف أوائل القرن العرشين. وبعد سقوطها 

املروع ظلت أشباح اإلمرباطورية تخيم عىل البلدان التي كانت 

تسيطر عليها سابقاً وأدى ذلك إىل بعض التداعيات الخطرية 

التي تركت آثارها عىل املسلمني يف كوسوفو والبلقان«. 

استطاعت  قد  العثمانية  اإلمرباطورية  أن  املؤلف  ويرى 

مجتمع  إقامة  يف  نجحت  عندما  العالم  عىل  تسيطر  أن 

متعدد األعراق واألديان والجنسيات ال فرق فيه بني مسلم 

يف  الرئييس  السبب  أن  كما  وثني.  أو  ويهودي  ومسيحي 

انهيار اإلمرباطورية هو تصاعد النزعة القومية والعرقية يف 

املجتمعات التي كانت تابعة لها.

إسقاط  يف  بارزاً  دوراً  الخارجية  التدخالت  لعبت  كما   

اإلمرباطورية وإنهاء الحكم العثماني.

سنوات  يف  العثمانية  اإلمرباطورية  أن  املؤلف  ويرى 

تصاحب  التي  الضيقة  الطموحات  تعارض  كانت  مجدها 

األيديولوجيات القومية، ويشري املؤلف إىل التعايش السلمي 

لإلمرباطورية  الخاضعة  املجتمعات  يف  قائماً  كان  الذي 

العثمانية يف جنوب أوروبا. كما يشري املؤلف إىل األسباب التي 

مهدت الطريق إىل سقوط اإلمرباطورية بعدما سقطت البالد 

باإلضافة  اإلداري  والفساد  االقتصادية  للمشاكل  فريسة 

اإلرث  االستيالء عىل  االستعمارية يف  الدول  إىل رغبة بعض 

أجل  من  املؤامرات  إىل  الدول  هذه  لجأت  ولذلك  العثماني 

الفتن  وإحداث  للخالفة  التابعة  املجتمعات  داخل  التغلغل 

وخلق الخالفات مع الحكومة املركزية يف إسطنبول.

يعتقد النقاد أن هذا الكتاب –بالرغم من أهميته- إال أنه 

ال يعترب عمالً أكاديمياً ألنه اعتمد عىل االنطباعات واملالحظات 

الغربيني  والدبلوماسيني  الرحالة  من  املؤلف  جمعها  التي 

الذين لهم عالقة بالتاريخ العثماني. ولذلك فالكتاب يقدم 

التاريخ العثماني بصورة تتشابه مع أدب الرحالت وتخاطب 

القارئ غري املتخصص ألن الدراسة تعتمد عىل رسد الوقائع 

التي تروق لهذه النوعية من القراء، بمعنى أن الكتاب يقدم 

تاريخياً شعبياً فلكلورياً وليس دراسة أكاديمية متعمقة.

أسياد اآلفاق: تاريخ اإلمبراطورية العثمانية

امل�ؤلف: جا�ص�ن ج�دون - عدد ال�صفحات: 363 �ص - تاريخ الن�رش:   1998 
 Jason Goodwin. Lords of the Horizons: A History of the  :الت�ثيق الأجنبي

Ottoman Empire.  New York. Henry Holt and Company، 1998
اللغة: الإجنليزية
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تتناول  التي  األخرى  التاريخية  الدراسات  عكس  عىل 

ظاهرة بيت الحريم يف قصور الخالفة عىل أنها انعكاس للرتف 

واالنغماس يف امللذات والجنس الذي اعتاد عليه الخلفاء والحكام 

أخرى  صورة  تقديم  إىل  املؤلفة  تسعى  اإلسالمي،  الرشق  يف 

مغايرة لتلك الصورة النمطية اإلسترشاقية التي دأب املؤرخون 

الغربيون عىل رسمها يف خيال القارئ الغربي. وترى املؤلفة 

من خالل دراستها للتاريخ العثماني يف القرنني السادس عرش 

والسابع عرش أن نساء األرسة الحاكمة سواء من بنات آل عثمان 

أو من  الجواري واملحظيات املقربات من السالطني كن يتمتعن 

وترى  وخارجه.  امللكي  البالط  داخل  محدودة  ال  بسلطات 

املؤلفة أن هذه السلطات قد ازدادت عندما توىل الحكم سلسلة 

من السالطني الضعاف الشخصية يف القرنني السادس عرش 

والسابع عرش. 

ونساء القرص والبالط العثماني قد مارسن السلطة وتدخلن 

يف القرارات السياسية ولم تكن النساء يف البالط الخالفة كما 

تم تصويرهن يف الكتب التي ألفها املؤرخون الغربيون مجرد 

فعال  دور  لهن  كان  وإنما  الجنس،  ملمارسة  وماكينات  دمى 

سواء بشكل مبارش أو عن طريق أبنائهن وبناتهن من األمراء 

التي  )حورام(  روكسانا  السيدة  أن  املؤلفة  وترى  واألمريات. 

القانوني ثم أصبحت  الخليفة سليمان  كانت جارية يف قرص 

الحكومة  يف تسيري دفة  مهماً  لعبت دوراً  املفضلة قد  زوجته 

العثمانية إبان عهد زوجها. 

ويف الفصل األول من الكتاب تتناول املؤلفة كيفية سيطرة 

النساء عىل السلطة يف البالط العثماني من خالل إنجاب األبناء 

الذين أصبحوا سالطني وحكام فيما بعد يف حني كانت أمهاتهم 

إىل  املؤلفة  أشارت  كما  القرص.  يف  ومحظيات  جواري  مجرد 

اإلمرباطوري  البالط  نساء  بعض  بها  قامت  التي  املؤامرات 

من أجل الوصول إىل السلطة يف حني لجأت بعض النسوة إىل 

عقد حفالت ولقاءات لتدعيم مراكزهن داخل البالط، ويتناول 

امللكي  القرص  حريم  يف  السلطات  تسلسل  الخامس  الفصل 

الرتاث  من  جزء  هو  البالط  يف  املرأة  دور  أن  املؤلفة  وتؤكد 

السائد لدى املؤرخني  العثمانية عىل عكس االعتقاد  والتقاليد 

الغربيني الذين تناولوا املرأة يف القصور امللكية عىل أنها مجرد 

جارية أو خادمة للرجل. 

وتسعى املؤلفة يف هذا الكتاب إىل دحض األفكار الغربية 

الغرب  يف  املؤرخون  دأب  العثماني حيث  البالط  السائدة عن 

الجنيس  الفساد  عىل  والرتكيز  السالطني  صورة  تشويه  عىل 

واألخالقي داخل قصور الخالفة. وتؤكد املؤلفة أن معظم ما 

كتب عن الفساد واالنحالل يف البالط العثماني مجرد مبالغات 

بنيت عىل تصورات وخياالت وصور نمطية ولم تؤسس عىل 

سياسية.  ألسباب  نرشها  تم  وإنما  حقيقية  تاريخية  دراسة 

وتذكر أن السلطان مراد الثالث قد أرص عىل دفن والدته بجوار 

الذي  للدور  احرتامه  عن  تعبرياً  الثاني  سليم  السلطان  والده 

لعبته أمه يف تسيري شؤون الخالفة.ويعرتض بعض النقاد عىل 

الطريقة املثالية التي صورت بها املؤلفة السالطني العثمانيني 

ويرون أن السلطان مراد الثالث قد قتل خمسة من إخوته غري  

األشقاء بعد وفاة والده السلطان سليم الثاني. 

كما  القارئ  به  يستعني  »شارح«  عىل  يحتوي  والكتاب 

يحتوي عىل بعض الخرائط باإلضافة إىل بيان عن أفراد األرسة 

العثمانية الحاكمة وتسلسل أنسابهم.

بيت الحريم اإلمبراطوري: النساء والسلطة في اإلمبراطورية العثمانية

املؤلف  : ليزيل بريس - عدد الصفحات : 374ص - تاريخ النرش:  1993
 Leslie P. Peirce. The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman  : التوثيق األجنبي

 Empire )Studies in Middle Eastern History( New York . Oxford University Press. 1993

اللغة: اإلنجليزية

مؤّلف هذا الكتاب، هو املؤرخ واملسترشق الهنغاري األصل: 
جوزف ماتوتس) 1925 – 1992(، الذي حصل عىل الدكتوراه 
يف الدراسات العثمانية عام 1961م من جامعة ميونيخ، وواصل 
بحوثه يف هذا املجال يف جامعة فرايبورغ التي  ظّل يعمل فيها 

حتى عام 1990م.
يف  املهمة  األساسية  املصادر  من  واحداً  الكتاب  هذا  ُيعّد 
تاريخ اإلمرباطورية العثمانية، وقد صدر الكتاب عام 1985م، 
إال أّنه طبع بعد ذلك غري مرة؛ ألنه ال يزال فاعالً يف هذا الحقل 

التاريخي.
فمن  طويلة؛  زمنية  حقبة  ماتوتس  جوزف  كتاب  يغطي 
املعروف أن اإلمرباطورية العثمانية قد بقيت مايقرب من ألف 
وثالثمائة سنة، وإن كانت وصلت إىل أقىص قوّتها بني القرنني 
مكانية  رقعة  عىل  تمتد  وكانت  عرش.  والسابع  عرش  الخامس 
شديدة االتساع، وتضم الكثري من القوميات بني جنباتها. وقد 
شهدت حقبة الوزير العثماني: كارا مصطفى باشا )1634 – 
1635(، الذي كان شخصية مركزية يف تلك الحقبة، محاوالت 
وصلت  حتى  الرشقية،  وأوروبا  الوسطى  أوروبا  يف  للتوسع 
حمالته إىل أسوار مدينة فيينا عاصمة النمسا. ويقع الكتاب يف 
حوايل 360صفحة، ويحوي فضالً عن املقدمة القصرية، تمهيداً 

وتسعة فصول.
ونشوء  ــراك،  األت نشوء  التمهيد  يف  ماتوتس  يتناول 
اإلمرباطورية، ودخول اإلسالم إىل تركيا. ويعود يف الفصل الثاني 
من التمهيد ؛ ليتوسع يف الحديث عن بدايات األتراك وأصولهم 

الرتكمانية. 
يتحدث املؤلف يف الفصل الثالث عن السالجقة، السالجقة 
الكبار، وسالجقة االناضول. ويتحدث كذلك عن اإلمارة اآلسيوية 
الصغرية، ومن الجدير بالذكر أن السالجقة دخلوا يف اإلسالم عام 

960ميالدية، أثناء حكم زعيمها سلجوق.
العثمانية  الدولة  نشوء  بعنوان:  وهو  الرابع  الفصل  أما 

وبداياتها؛ فيجيء حديث املؤلف من ثالثة أقسام، هي:
أ. أسالف بني عثمان. ب. من اإلمارة إىل السلطنة.

ج. تيمورلنك والتفكك املؤقت للدولة العثمانية.
تيمورلنك  الشهري  املغويل  القائد  إىل  املؤلف  يشري  وهنا 
)1336- 1405( الذي اقتحم آسيا الصغرى، وهزم السلطان 

بايزيد األول يف معركة أنقرة عام 1402م.
يتكون الفصل الخامس الذي يسميه املؤلف: القوة العظمى 

لإلمرباطورية العثمانية من ثالثة أجزاء، هي:

قوة  إىل  إقليمية  قوة  العثمانية.  ب. من  الدولة  استقرار  أ. 
عظمى. ج. من السلطنة إىل الخالفة.

ولعل من الجدير بالذكر أن يشار يف هذا املقام إىل أن أول 
من حمل لقب خليفة املسلمني من آل عثمان هو سليم األول الذي 

توىل الحكم من 1512- 1520م.
يحمل الفصل السادس عنوان: الدولة واملجتمع، نحو ازدهار 

اإلمرباطورية العثمانية، ويتكون من أربعة أجزاء، هي:
أ. الدولة، السلطان، اإلدارة املركزية.

ب. إدارة املناطق.  ج. الجوهر العسكري.
د. االقتصاد والدولة.

يتوقف هذا الفصل عند النظام اإلداري يف السلطنة العثمانية، 
ويتحدث عن دور السلطان والصدر األعظم والوالة والسناجق 
والدفرتدار) الذي يتوىل الشؤون املالية يف الوالية(، يف حني يتوقف 
الفصل السابع عند: القوة العثمانية العاملية، يتكون من أربعة 

أجزاء:
أ. حقبة سليمان القانوني العظيم.

ب. بدايات السقوط.
ج. اشتداد األزمة يف القرن التاسع عرش.

. Gelali ،د. ثورات جياليل
ومن املهم أن يشار إىل أن املؤلف يقصد بثورات الجياليل، 
عدداً من حركات التمرد التي شهدتها الدولة العثمانية يف القرنني 
السادس عرش والسابع عرش، الذي كان يعود، عىل نحو رئييس، 

لطبيعة النظام الرضيبي السائد آنذاك.
يف الفصل الثامن يجيء حديث املؤلف تحت عنوان: تدهور 
اإلمرباطورية العثمانية، وفيه يناقش أبعاد هذه املسألة من خالل 

خمسة أجزاء، وهي:
أ. عرص سيادة الحريم   ب. محاوالت توطيد حكم الوزراء 
املعروفني بالصدر األعظم.    ج. الهزيمة عىل أسوار فيينا عام 

1683م ونتائجها.   
 د. عرص الزنابق.  هـ . تاليش القوة العظمى

يسميه  الذي  العرص  هذا  أن  إىل  يشار  أن  الرضوري  ومن 
املؤلف باألملانية Tulpenzeit وهو بالرتكية derin Lale، يقع 
التي  الزهور  إىل  نسبة  كذلك  يدعى  وهو   ،1730-1718 بني 
كانت منترشة بكثرة يف حدائق القرص، ويتميز هذا العرص بأنه 

بداية ظهور التغريب والدعوة إىل االصالح.
من  ويتكون  اإلصالح،  عرص  فعنوانه:  التاسع  الفصل  أما 

خمسة أجزاء:
أ. إصالح الجيش، إزاحة اململكة األرستقراطية، ونهاية حكم 

– ثمار-.   ب. عرص التنظيمات.
ج. دستور عام 1876م  د. مؤتمر برلني وانفراد عبد الحميد 

بالحكم.  هـ. إفالس الدولة.
ومن املهم أن يشار إىل نظام – ثمار هذا يتعلق بمسألة توزيع 
األرض يف اإلمرباطورية العثمانية الذي ظّل مستمراً طيلة قرنني، 
وكان يمنح ريع األرض للقادة العسكريني والضباط والجنود، 

دون أن يكونوا قادرين عىل تملكها.
الفتاة، ويتكون من  الفصل قبل االخري فعنوانه: تركيا  أما 

أجزاء ثالثة:
أ. بدايات حركة تركيا الفتاة.

ب. وصول الحركة إىل السلطة.
ج. حرب طرابلس وحرب البلقان.

اإلمرباطورية  تدهور  عنوان:  تحت  األخري  الفصل  ويجيء 
العثمانية:

أ. اإلمرباطورية العثمانية يف الحرب العاملية األوىل.
ب. نهاية السلطنة العثمانية – بدايات تركيا الحديثة.

ويتميز الكتاب فوق هذا العرض التاريخي الحافل باألحداث، 
بفهارس دقيقة للشخصيات واألماكن والشعوب واملصطلحات 
تحوالت  إىل  تشري  دالة  خرائط  وجود  إىل  إضافة  الجغرافية، 
اإلمرباطورية العثمانية، طيلة هذه الحقبة الطويلة، فضالً عن 
العثمانية واألخرى املكتوبة باللغات  قائمة دقيقة من املصادر 

األوروبية.

اإلمبراطورية العثمانية، الخطوط العريضة لتاريخها
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هذا الكتاب الصغري الحجم يستطلع التاريخ العثماني 

الدولة  حدود  عىل   1300 عام  اإلمرباطورية  نشأة  منذ 

الحديثة  أوروبا  مع  البيزنطية وتطورها حتى اصطدامها 

عهد  عند  توقف  قد  املؤلف  ولكن  عرش.  الثامن  القرن  يف 

عهد  إىل  الكتاب  يتطرق  لم  ولذلك  الثالث  سليم  السلطان 

العثمانيني  التزام  أن  املؤلف  ويرى  العثماني.  اإلصالح 

بناء  يف  نجاحهم  يف  السبب  هو  اإلسالمية  بالتقاليد 

اإلمرباطورية كما أن انهيار اإلمرباطورية يرجع إىل الفساد 

الذي دب يف أوصالها بسبب انتشار عنارص اإلسالم الرجعي 

يف البناء الداخيل للدولة. 

التاريخية  التجربة  الدراسة  هذه  يف  املؤلف  ويتتبع 

العثمانية مع الرتكيز عىل املؤسسات الرئيسية التي شكلت 

املجتمع العثماني والتي كانت بمثابة األسس والدعائم التي 

اإلمرباطورية  تاريخ  أن  املؤلف  ويرى  الدولة  عليها  قامت 

العثمانية التي سيطرت عىل ثالث قارات وبسطت سلطانها 

عىل األرض ألكثر من 700 عام جدير بالدراسة واالهتمام، 

وبالرغم من أهمية اإلسالم بالنسبة للعثمانيني إال أن املؤلف 

يعتقد أن اإلمرباطورية العثمانية تتشابه مع اإلمرباطورية 

وهي  إيران  يف  الصفوية  واإلمرباطورية  الهندية  املغولية 

أواسط  عىل  سيطرت  التي  املغولية  الرتكية  التقاليد  وليدة 

بني  تربط  كانت  التي  املهمة  الربية  الطرق  وملكت  آسيا 

أوصال العالم القديم. ويشري املؤلف إىل التاريخ السيايس 

العثماني وإىل الدور اإلمرباطوري الذي لعبته أسطنبول يف 

تاريخ العالم من خالل دراسة متسلسلة زمنياً وباالستعانة 

للمصطلحات  وشارح  وامللحقات  والهوامش  بالخرائط 

املهمة. 

كامالً  تاريخاً  يقدم  ال  الكتاب  أن  النقاد  بعض  ويرى 

الذي  القارئ  عىل  يجب  ولذلك  العثمانية  لإلمرباطورية 

بالخلفية  يلم  أن  الدراسة  هذه  من  اإلستفادة  إىل  يسعى 

عىل  يطلع  وأن  أوالً  العثمانية  لإلمرباطورية  التاريخية 

تاريخ آسيا وأوروبا عندما كانت أجزاء شاسعة من هاتني 

القارتني تقعان تحت السيادة العثمانية. 

الكاتب  اختاره  الذي  العنوان  أن  آخرون  نقاد  ويرى 

مساحة  لضيق  نظراً  مضلالً  يكون  وربما  موفقاً  ليس 

بالتحليل  الكاتب  تناولها  التي  التاريخية  الفضاءات 

دراسة  الكتاب  بأن  إيحاًء  يعطي  فالعنوان  والدراسة، 

شاملة عن اإلمرباطورية العثمانية والرتاث اإلسالمي ولكن 

تفاصيل الكتاب لم تكن بهذه الشمولية وإنما دارت حول 

فرتة تاريخية معينة . 

التفاصيل  عن  بنفسه  نأى  أنه  للمؤلف  ُويحسب 

البالط  يف  املؤثرة  الشخصيات  بكبار  الخاصة  الغامضة 

الهامشية  املوضوعات  يف  الخوض  تجنب  كما  العثماني 

مثل النزاعات الضيقة التي كانت تنشب بني الحني واآلخر 

داخل األرايض التابعة لإلمرباطورية ويرى نقاد آخرون أن 

لطالب  ُيدرس  منهج  من  كجزء  استخدامه  يمكن  الكتاب 

الدراسة يف  العليا لإلستفادة من هذه  والدراسات  التاريخ 

يف  املقارن  والتاريخ  والدكتوراة  املاجستري  رسائل  كتابة 

مجال الدراسات التاريخية.

 اإلمبراطورية العثمانية والتراث اإلسالمي
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